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o cANto Do Zé

tudo igual na tErra do zé
texto: 
JoSé coStA

Portugal já foi a votos. 
o povo escolheu e op-
tou pela continuidade 

do Governo que tem vindo a 
liderar politicamente o País. 
mas não só escolheu o mes-

mo rumo, como o reforçou, dando ao Partido 
Socialista mais votos que na anterior eleição 
legislativa, onde perdeu então para o PSD as 
eleições. Hoje, tudo foi diferente. Para uns 
melhor, para outros pior e para outros ainda 
“foi mais do mesmo”.
José Maria Seabra Duque escreveu no Ob-

servador que “Infelizmente o país parece estar 
condenado a mais uns anos de narrativa socia-
lista. Mais uns anos onde nada é o que parece 
e tudo é o que o primeiro-ministro disser. E ao 
contrário de Luís de Matos ou David Copper-
field, o preço do sucesso do grande ilusionista 
António Costa é pago por todos nós. Mas como 
qualquer artista, também António Costa vive do 
público, por isso o povo no passado dia 6 podia 
escolher se queria voltar a ter um governo ou se 
preferia continuar com o ilusionismo…”.
Aludindo a estas palavras de José Maria Sea-

bra Duque, podemos mesmo referir que o povo 
preferiu continuar no ilusionismo, deixando 
o PS fazer contas à esquerda e à direita, ago-
ra com novas forças políticas representadas na 
Assembleia da República.
Mas para além do reforço de votos no PS, es-

tas eleições trouxeram-nos a queda do CDS, re-
sultado que acabou por fazer a primeira vítima 
política. Assunção Cristas assumiu não ter sido 
capaz de fazer passar as ideias do Partido e vai 
pedir um Congresso extraordinário referindo 
no dia das eleições que não se irá candidatar à 
liderança do CDS, terminando assim a era de 
Cristas, no Partido. Mas esquerda canta vitória 
não pela conquista de mais votos (aí só o PS 
pode falar de cátedra), mas sim porque a Di-
reita os perdeu. Para tal, contou o aparecimen-
to de vários pequenos partidos que militam na 

área política do PSD e CDS e que lhes retiraram 
eleitorado. O Bloco de Esquerda (BE) manteve 
praticamente a sua votação anterior, reforçada 
com apenas uns pontos percentuais, o PCP, caiu 
para sensivelmente metade dos deputados elei-
tos, mas como é seu apanágio, os comunistas 
nunca perdem, conseguem sempre explicação 
para que os números registados lhes sejam sem-
pre favoráveis. Desta vez, como das outras, não 
o foram…
O PSD, a única alternativa ao governo socia-

lista que conseguiu levar a geringonça até ao 
final da legislatura, também não conseguiu an-
gariar os votos necessários para alcançar a tão 
almejada vitória. Contudo, também não regis-
tou a derrota alvitrada pelos arautos da desgra-
ça social-democrata que previam um PSD na 
ordem dos 19 a 20%. Nesta perspetiva Rui Rio 
saiu vencedor pois não só conseguiu votação 
que lhe dá margens para continuar na liderança 
do Partido, como também lhe garante encetar 
uma oposição forte e capaz na Assembleia da 
República, como líder da sua bancada. Aliás, 
estas eleições foram bastante difíceis para Rui 
Rio que teve de se bater contra forças externas e 
internas, numa conjuntura que não lhe foi favo-
rável, de todo. Mesmo assim o líder social-de-
mocrata tem condições para continuar à frente 
do PSD.
Outro Partido que saiu vencedor destas elei-

ções foi o PAN que quadruplicou o seu número 
de deputados de 1 para 4. Com o oportunismo 
que se lhes reconhece, nomeadamente ao con-
seguir chegar às pessoas através dos animais e 
dos seus direitos, o líder do PAN conseguiu le-
var a água ao seu moinho, mas não conseguiu o 
tão almejado objetivo que era conseguir um nu-
mero de deputados que servisse para se juntar 
ao PS e viabilizar um Governo socialista com 
maioria parlamentar. Foi curto apesar de ter an-
dado toda a campanha a “manobrar” António 
Costa que apenas necessita de um parceiro para 
conseguir convencer o Presidente da Republica 
para formar governo. Será o BE ou o PCP, eis a 
questão. Para já o discurso pós eleições é o de 
tentar manter a geringonça, mas não acredita-
mos que tal venha a ser possível nos mesmos 
moldes que aconteceram.
Mas a maior novidade do recente ato eleito-

ral, foi o aparecimento de novos Partidos que 
conseguiram acento parlamentar na sequência 
do deputado que fizeram eleger. O Iniciativa 
Liberal, liderado por Carlos Guimarães Pinto, o 
Livre, de Joacine Moreira e o Chega, de André 
Ventura, este último representativo da extrema-
-direita que passa assim a ter voz em S. Bento.
em suma, vamos esperar pelos próximos 

dias para ver como vão ficar distribuídos to-
dos os lugares parlamentares quando ainda 
falta eleger os deputados pelos círculos da 
europa e fora da europa. Após a eleição des-
tes, começará o “namoro” das conversações 
para então se formar um Governo que leve a 
legislatura até ao final dos quatro anos.

taxa dE jurO dOs dEPósitOs dE ParticularEs EM MíniMO históricO
Nos particulares, o valor médio da taxa de juro dos novos depósitos até um ano atingiu um novo mínimo histórico de 
0,10%”, refere o banco central nas estatísticas hoje divulgadas. Em julho, a taxa de juro média dos novos depósitos 
fixou-se em 0,12%. Também nos depósitos de empresas, a taxa de juro média dos novos depósitos até um ano foi de 
0,10%, menos dois pontos base face a julho. Neste caso, tanto em abril como em junho tinha sido de 0,09%. Ainda se-
gundo o Banco de Portugal, em agosto, a “taxa de juro média [dos depósitos] da área do euro apresentou, pela primeira 
vez, valores negativos”. Em Portugal não são permitidas taxas de juro negativas (ou seja, os bancos não podem cobrar 
para guardarem o dinheiro dos depositantes), ao contrário de outros países europeus.
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agenda coMunItárIa
PEdidO dE PassaPOrtE angOlanO
E EncOntrO cOM EMBaixadOr
Convidamos todos angolanos residentes no Canadá a 
um encontro com o sector consular de Angola em Wa-
shington, Sr. Joaquim do Espírito Santo - Embaixador de 
Angola no uSA, do 11 ao 13 de outubro de 2019.
Para mais informações: 514 619 5932

hallOWEEn nO cEntrO dO EsPíritO santO
Noite de Halloween, sábado, dia 2 de novembro de 2019 
às 19h. Animação musical com Eddy Sousa e DJ-xmen. 
Ementa: sopa do Halloween, rosbife com legumes e ba-
tatas, sobremesa e café. Venham todos mascarados e 
divirtir connosco, haverá prémios para o melhor masca-
rado. Reservas com José Costa 514-812-7617

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, Boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1Z3

Alain Côté O.D.

nOitE das vindiMas
O Clube Oriental Português de Montreal organiza sá-
bado, dia 12 de outubro de 2019 a Noite das Vindimas 
pelas 19h com uma saborosa ementa: entrada, sopa, 
salada, carré de porco, café e sobremesa. Para reservas 
514-342-4373

fEsta dO hallOWEEn
Festa do Halloween organizada pelo grupo folclórico e 
Etnográfico Estrelas do Atlântico no dia 26 de outubro 
pelas 18h30. Haverá concurso para a melhor fantasia. 
E espetáculo surpresa. Contactar com Dauno Ferreira: 
514-825-6504.

um boCado dE Portugal

A rua Saint laurent, 
sempre muito movi-
mentada e de muito 

comércio, verifica-se que nos 
seus passeios de um lado e 
de outro há uns bancos, seis 

de cada lado entre as ruas Saint-Cutbert e 
marie-Anne, com frases ou pensamentos cé-
lebres dos melhores escritores portugueses do 
presente e do passado. 
São os chamados bancos de pedra e de palavras 

em forma de ondas lembrando o mar e os desco-

brimentos das naus portuguesas, que ali foram 
colocados em homenagem à comunidade portu-
guesa da cidade de Montreal. 
Sem discutir a sua qualidade artística, não dei-

xam de ser um símbolo e um testemunho da pre-
sença portuguesa por esta cidade. 
Foram inaugurados pelas autoridades civis e lo-

cais e pelo Embaixador de Portugal em Otava, 
no dia do 25 de abril de 2009. 
De salientar que as diversas decorações de azu-

lejos de cada um dos bancos são fruto do saber 
e engenho de vários artistas de Montreal de ori-

gem portuguesa. 
Na esquina do Boul. St. Laurent com a Marie-

-Anne, há um espaço recheado de monumentos 
artísticos e típicos da nossa terra. É o parque de 
Portugal. Tem uma superfície aproximada de 
1700 metros quadrados, lugar bonito com calça-
da portuguesa e com dezassete bancos a convidar 
os passantes ao descanso de alguns minutos, nele 
se encontra um tradicional coreto à maneira por-
tuguesa e uma fonte revestida de azulejo, e em 
lugar de relevo um padrão dos descobrimentos, 
no topo com a cruz da Ordem de Cristo, tendo na 
face dianteira o escudo das quinas e no reverso a 
esfera armilar. Foi inaugurado no início dos anos 
1980, por ocasião do aniversário da chegada dos 
primeiros imigrantes ao Canadá. 
No verão aqui se juntam alguns portugueses, 

principalmente os mais idosos, por vezes se ve-
rifica uma falta de asseio mas devido a estranhos 
e alguns sem abrigo que se passeiam por lá sem 
um mínimo de civismo. Este lugar é um ponto de 
referência da comunidade, lá se festejam várias 
efemérides da mesma.

texto:
JorGe mAtoS

luc raBOuin É O nOvO PrEsidEntE dO BairrO PlatEau-MOnt-rOyal
A eleição parcial no bairro Plateau levou a votos domingo e Luc Rabouin convenceu todos e é o novo 
presidente do bairro do Plateau-Mont-Royal. Este bairro é um dos bairros mais importantes do “Projet 
Montréal”. O grande vencedor ganhou com uma maioria de 67% dos votos nas eleições de domingo. 
Esta vitória lhe dá legitimidade para iniciar seus compromissos, especialmente na área de transição 
ecológica, disse Rabouin, dirigindo-se aos ativistas do “Projet Montréal” que se reuniram na Cerve-
jaria Boswell no Plateau. A participação foi de cerca de 25%, o que é alto para uma eleição eleitoral, 
disse a “Projet Montréal”.
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o EquívoCo da abstEnção

tal como era expetá-
vel, o Partido Socialis-
ta venceu as eleições 

para a Assembleia da Repú-
blica. 

Contudo, é preocupante que a abstenção tenha 
voltado a subir nos Açores e agora situa-se nos 
63.5%. O Concelho da Ribeira Grande felizmen-
te não foi o campeão da abstenção, embora na 
Vila de Rabo de Peixe, onde também é a zona 
mais jovem do país, ela atingiu os 78,7%, tendo 
exercido o seu direito de voto apenas 1. 479 elei-
tores. Importa desconstruir este número, pois, 
considero que nem sempre a classe política e os 
comentadores fazem as interpretações mais cor-
retas, sobre este fenómeno, sobretudo no que diz 
respeito a esta Vila, porque olham para os núme-
ros sem saberem bem o que realmente está por 
detrás de tal situação. A abstenção é sempre alta, 
continuando assim até que tenhamos uma estra-
tégia arrojada e eficaz de consciencializar toda a 
população, a não ser que se aprove uma lei em 
que o Estado torne uma obrigação efetiva a ida 
às urnas, sob pena de se comprometer a própria 
democracia.
As razões são muitas para que este lugar mais 

populoso dos Açores vire as costas às eleições. 
Alguém sabe que no passado domingo, e isto é 

recorrente, as eleições coincidiram com as mais 
importantes festividades religiosas do povo de 
Rabo de Peixe, ou seja a festa em honra de Nos-
sa Senhora do Rosário, onde as gentes desta Vila 
se esmeram em preparar e organizar umas das 
mais bonitas festas de verão nesta ilha de S. Mi-
guel? Como se sabe, habitualmente, as eleições 
regionais e nacionais ocorrem precisamente no 
primeiro domingo de outubro, quando os rabo-
peixenses dão largas à sua alegria e celebram, 
à margem dos votos, esta festa desde tempos 
imemoriais. Depois perguntam porque não vão 
votar, quando se sabe muitas famílias dão prio-
ridade aos preparativos para a festa, confecionar 
refeições, enfeitar as ruas com os tradicionais 
tapetes de flores e verdura, integrar ou ir ver a 
procissão. É verdade que quem está determina-
do a votar sempre pode tirar um pouco dos seus 
afazeres festivos para ir a uma mesa de voto e na 
mesma ir ver a extensa procissão e desta feita, 
cerca de mil e quinhentas pessoas foram às ur-
nas. Toda a gente se lembra o que também acon-
teceu nas eleições europeias, em que coincidiu 
com as grandiosas festas do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres e a abstenção registada constituiu 
novo recorde, mesmo sabendo-se das questões 
relativas à abstenção técnica ou à inflação dos 
cadernos eleitorais, que é uma realidade, mas que 
ninguém trabalha no sentido destes serem devi-
damente corrigidos. As razões que justificam a 
abstenção são muitas, mas não se vislumbra ma-

neira de mudar a situação, pelo menos enquanto 
a população não for devidamente elucidada do 
dever de cidadania que se espera de cada pessoa 
com capacidade eleitoral.  Assim, o sistema elei-
toral fica ferido de representatividade, cuja indi-
ferença se adensa de eleição para eleição. Que 
se tem feito de concreto, no sentido de combater 
essa indiferença, já que na noite eleitoral toda a 
classe política se compromete e trabalhar para 
acabar com este flagelo? Será que os resultados 
do estudo elaborado pela Universidade vão mes-
mo avançar?
Não se percebe porque hoje em dia, mergulha-

dos como estamos no mundo das novas tecnolo-
gias, a era digital não seja um trunfo para se criar 
ferramentas, em ordem a facilitar a participação 
cívica do povo, permitindo a votação de forma 
mais moderna, já que tudo se faz, como se esti-
véssemos ainda no pós 25 de abril.
A verdade é que o aumento do nível da absten-

ção poderá traduzir uma maior distância entre 
eleitores e governantes, que apenas por ocasião 
das arruadas das campanhas eleitorais distribuem 
beijinhos a rodos. Tal situação pode gerar uma 
representação democrática enviesada, pelo que 
há que fazer alguma coisa para alterar esta si-
tuação. Cada vez mais, muitos eleitores, muitos 
mesmo, olham para o dever de votar como uma 
mera contabilização custo-benefício individual, 
ou seja algumas pessoas votam quando o custo 
do “sacrifício” de ir votar é inferior à benesse 
prometida que advirá da sua ida à urna. Há que 
reverter tal situação.

Ps vEnCE Em oito ilhas dos açorEs,
Com o Psd a ganhar só no PiCo

nas eleições legislativas para a assembleia 
da república que ocorreram este domingo, o 
Partido socialista nos açores venceu em quase 
todas as ilhas do arquipélago, com o Psd/aço-
res a superar os socialistas apenas numa ilha, 
ao ganhar a maioria dos votos no concelho da 
Madalena.
Segundo os resultados apurados, o PS venceu 

na ilha de São Miguel com 39,81%. O PSD com 
29,28%, e o BE com 9,11%. Em Santa Maria, o PS 
com 46,37%, enquanto o PSD teve 24,93%. Na ilha 
do Faial, o PS obteve 37,07% e o PSD teve 33,22%, 
o BE 7,68%, o CDS-PP 5,2% e a CDu 4,11%. Na 
ilha Graciosa, o PS teve 51,48%, e o PSD com 
31,27%. O BE conquistou 3,23%, o CDS-PP 2,16% 
e o Chega 0,94%. A CDU ficou com 0,81% e o PAN 
0,70%. 
Quanto aos resultados apurados na Terceira, 

o resultado final da votação deu 41,05% ao PS e 

31,05% ao PSD, enquanto o BE 7,35%, o CDS-PP 
6,08% e o PAN 1,96%. Em São Jorge, o PS teve 
35,12%, o PSD com 26,49%, quando o CDS-PP com 
14,13%, a CDu 8,91% e o BE 4,36%. 
Já nas ilha das Flores, o PS obteve 43,2%, enquan-

to o PSD conseguiu 21,09%. A CDu (PCP/PEV) 
teve 7,64% dos votos, CDS-PP 3,93%, PAN 2,33% 
e Chega 1,53%. 
Por sua vez no Corvo, o resultado da votação deu 

48,30% dos votos ao PS e 36,36% ao PPM, enquan-
to a CDu obteve 3,98% dos votos, o BE 2,84% e o 
CDS-PP 1,7%. Já o Chega, o PCTP/ MRPP e o PSD 
obtiveram 0,57% dos votos. 
PSD vence 38,38% dos votos no Pico e PS 37,5%. 

O PSD foi o partido mais votado na ilha do Pico nas 
eleições legislativas com 38,38% dos votos, enquan-
to teve PS com 37,5% dos votos. 
de acordo com os resultados divulgados pela 

secretaria-geral do Ministério de administração 
interna, nesta ilha, o BE foi o terceiro partido 
mais votado com 5,33%.

DIárIo DoS AçoreS

PrÉMiO saraMagO atriBuídO a afOnsO rEis caBral
O escritor Afonso Reis Cabral, de 29 anos, é o vencedor do Prémio José Saramago, no valor de 
25.000 euros, pelo seu romance ‘Pão de Açúcar’. O prémio, promovido pela Fundação Círculo de 
Leitores, é atribuído bienalmente, desde 1999, distinguindo uma obra literária no domínio da ficção, 
em língua portuguesa, por um escritor com idade não superior a 35 anos. ‘Pão de Açúcar’ foi editado 
no ano passado, e aborda um caso verídico que aconteceu no Porto, o assassinato da transexual 
Gisberta, em 2006, depois de sucessivos atos de violência e na sequência de um ataque, perpetrado 
por jovens entre os 12 e os 16 anos, à guarda da instituição católica Oficina de São José.

texto: ANtóNIo
PeDro coStA
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LAURIER–SAINTE-MARIE

STEVEN
GUILBEAULT

ROSEMONT
LA PETITE-PATRIE

GENEVIÈVE
HINSE

VIMY

ANNIE
KOUTRAKIS

Autorisé par l’agent officiel de / Authorized by the official agent of: Justin Trudeau, Faycal El-Khoury, Steven Guilbeault, 
Geneviève Hinse, Annie Koutrakis, Patricia Lattanzio, Marc Miller, Alexandra Mendes, Pablo Rodriguez

PAPINEAU

JUSTIN
TRUDEAU

LAVAL–LES-ÎLES

FAYCAL
EL-KHOURY

VILLE-MARIE–LE SUD-OUEST
ÎLE-DES-SOEURS

MARC
MILLER

VOTE DURING THE ADVANCED POLLS
October 11th to 14th between 9:00 am and 9:00 pm

VOTEZ PAR ANTICIPATION
11, 12, 13, 14 octobre entre 9h00 et 21h00

 Votez le jour des élections : le 21 octobre entre 9h30 et 21h30
Vote on Election Day:  October 21st between 9:30 am and 9:30 pm

SAINT-LÉONARD–SAINT-MICHEL

PATRICIA
LATTANZIO

HONORÉ-MERCIER

PABLO
RODRIGUEZ

BROSSARD–SAINT-LAMBERT

ALEXANDRA
MENDES
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eleIÇÕeS legISlatIVaS 2019
JorGe
correIA

estas elei-
ções legis-
lativas de 

2019 deram vi-
tórias, derrotas e 

trouxeram algumas surpresas ao 
leque de partidos que terá assento 
parlamentar. À hora que escrevo 
ainda há quatro lugares por dis-
tribuir, referentes à rede consular 
ou círculo eleitoral estrangeiro. 
No entanto não haverá alterações 
significativas que possam alterar 
o quadro político que se avizinha.

No que toca a vencedores, infeliz-
mente em primeiro lugar, temos a 
abstenção. O aumento de abstenção 
relativamente às últimas eleições 
legislativas de 2015 (45,5% para 
43% em 2015) devem provocar uma 
reflexão profunda, seguida de um 
plano de ação para evitar que a abs-
tenção distorça de tal forma os re-
sultados que coloque desequilíbrios 
de representatividade na assembleia 
da república. Ao contrário do que já 
ouvi e li, antes de mais deve fazer-
-se um estudo apurado das suas cau-
sas. Faz-se tantas sondagens, porque 
não fazer um estudo similar junto 
dos abstencionistas para verificar 
quais as causas e a partir daí tomar-

-se medidas concretas? A abstenção 
é sem dúvida a vencedora que nem 
partidos, nem o próprio Presidente 
da República, não conseguiram mi-
nimizar. O segundo vencedor é sem 
dúvida o PS e António Costa. Com 
um discurso simples – devolução de 
rendimentos e contas certas – conse-
guiu cativar os portugueses, mesmo 
aqueles que tradicionalmente não 
votam PS mas que face à realidade, 
ainda que muito escamoteada, se 
vem revelando da governação so-
cialista, em parceria com o Bloco de 
Esquerda (BE) e o Partido Comu-
nista (PCP). A combinação de um 
discurso de esquerda com uma go-

vernação de centro-direita revelou-
-se frutífera pois permitiu cumprir 
compromissos internacionais redu-
zindo o défice ao mesmo tempo que 
se subia pensões, salários e todas as 
benesses que haviam sido reduzidas 
ou mesmo eliminadas desde o tem-
po da troika. Desta forma esvaziou 
os argumentos do Partido Social-
-Democrata (PSD) e do Centro De-
mocrático e Social (CDS) que aca-
baram por sofrer. E terceiro lugar 
dos vencedores colocaria o Partido 
das Pessoas, Animais e Natureza – 
PAN (de 1 em 2015 para 4 deputa-
dos), o Chega, Iniciativa Liberal e 
Livre, estes três com 1 deputado. Os 
partidos pequenos são assim ven-

cedores pois conseguiram apanhar 
cerca de 350 mil votos, excluindo 
os outros partidos pequenos que não 
conseguiram eleger deputados.
Do lado dos derrotados temos o 

CDS em primeiro. O seu resultado 
eleitoral foi deveras fraco, facto re-

conhecido pela sua líder, Assunção 
Cristas, que apresentou de imediato 
a sua demissão. Aqui fica o interes-
sante facto de que Cristas, muito 
provavelmente por associarem-na 
à difícil recuperação imposta pela 
troika, mas cujos resultados trazem 
alguma bonança que se vive no 
momento, ficou com a sua imagem 
deteriorada e o eleitorado não per-
doou. O que é certo é que o resulta-
do é deveras fraco, ficando mesmo 
sobre ameaça de ser ultrapassado 

pelo PAN. O PSD ficaria em segun-
do dos derrotados, não porque haja 
caras ligadas diretamente ao último 
governo PSD-CDS, mas acima de 
tudo porque Rui Rio nunca gerou 
consenso interno ou externo. Até à 
campanha eleitoral, as inúmeras he-

sitações ou mesmo ausências face a 
questões importantes levantou dúvi-
das, mesmo quando Rio intervinha 
já seria tarde demais. Na campanha 
foi mais aguerrido, sobretudo nos 
debates, onde um apático António 
Costa parecia confortável com qual-
quer desfecho das eleições. Mas 
não bastou, pois o que ficava era as 
contendas internas do PSD e não as 
soluções do seu líder para o país. 
Tanto o PSD como o CDS preci-
sam de se reinventar; as estruturas 

lOndrEs PrEParada Para rutura dE nEgOciaÇõEs
Segundo a BBC, Merkel terá dito que a uE só vai aceitar um acordo que mantenha a irlanda do Norte 
na união aduaneira europeia, o que contraria o plano do primeiro-ministro, Boris Johnson, para re-
solver o impasse do Brexit. Sem manter a província britânica alinhada com o mercado único europeu 
para evitar uma fronteira física na ilha da irlanda, “ela disse que um acordo é altamente improvável”, 
adiantou outra fonte do governo à Sky News. O governo britânico propôs na semana passada a 
criação de uma zona regulatória comum entre a irlanda do Norte e a vizinha irlanda para facilitar a 
circulação de bens agroalimentares e industriais. Período de transição que será no final de 2020.
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antigas por vezes têm dificuldades 
em se adaptar e o surgimento de 
pequenos partidos que captaram vo-
tos e alguns lugares na assembleia 
é consequência da vontade de já al-

guns portugueses quererem algo de 
novo e diferente, para além da eter-
na dicotomia esquerda-direita e dos 
respetivos discursos obsoletos. Aqui 
cabe o PCP como terceiro derrota-
do. Com a competição do BE, o seu 
discurso acaba por ser esvaziado e o 
seu espaço de progressão diminuído 
ou mesmo eliminado. Mas será que 
o PCP quer inovar? Não podemos 
ignorar que PCP e BE conseguem 
os razoáveis 16% dos votos, tendo 
em conta que a esquerda, pelo me-
nos a nível europeu, desapareceu ou 
foi absorvida pelo centro-esquerda. 
Como representantes da ideologia 
comunista, serão talvez um dos úl-
timos baluartes atualmente que con-
seguem em conjunto uma represen-
tação significativa numa assembleia 
nacional. É notório que a velha guar-
da comunista mantém a sua ligação 
ao PCP, mas o BE conquista facil-
mente eleitorado jovem, já nascido 
depois da revolução, idealista e utó-
picos que embalados pela natureza 
também jovem e dinâmica do BE, se 
sentem mais atraídos por este. Jeró-
nimo de Sousa, atual líder do PCP, 
talvez tenha os dias contados. Tudo 
vai depender do comité central do 
PCP, da análise à estratégia seguida 
até ao momento e principalmente 
para o futuro governo a formar pelo 
PS. Deste governo que termina fun-
ções, entre o BE e o PCP, este últi-
mo saiu prejudicado na sua imagem 
junto do eleitorado. Não considero 
uma derrota catastrófica, contudo 
sou de opinião, principalmente de-
pois das palavras de Jerónimo de 
Sousa, que o apoio ao PS no pró-
ximo governo já não voltará a ser 
como dantes. Como nota, e em as-
sociação com o PCP, temos os Ver-
des que vêm perdendo terreno para 
o PAN. Recordo-me em tempos que 
já lá vão ter um professor que dizia 
que os Verdes eram como as melan-

cias, verdes por fora mas vermelhos 
por dentro... será que a associação 
contínua com o PCP prejudicou-os? 
Penso que sim, pois o PAN recolheu 
votos de eleitores ecologicamente 

conscientes mas que não se identifi-
cam necessariamente com o vincado 
cariz socialista-comunista do PCP.

NovA GerINGoNçA?
Tenho a impressão que é a primeira 

vez que escrevo esta palavra para de-
signar a solução governativa até ao 
presente entre PS, BE e PCP-PEV. 
Nunca apreciei esta expressão, não 
por afiliação ou simpatia partidária 
dos destinatários ou dos inventores 
da expressão, mas apenas porque o 
excessivo no caricato por vezes nos 
distrai da realidade que pode ser 
grave. A união destes três partidos 
parecia quase impensável, depois 
de termos vivido a chamada terceira 
via que visava conciliar o socialis-
mo com o capitalismo, opondo-se 
ao determinismo fundamental de 
Marx de destruir o capitalismo. Mas 
a terceira via esfumou-se de forma 
súbita, não só aqui como em ou-
tros países; assistimos então à união 
de partidos como o PS, de índole 
mais centrista, buscar parceiros à 
sua esquerda mesmo quando estes 
defendem ideologias e ações que 
contrariam as suas mais elementares 
diretivas, propostas e programas de 
governo, tão irreconciliáveis que são 
à primeira vista que compreende-se 
porque o nome geringonça pegou. O 
próprio António Costa aderiu a ele! 
E agora, perguntar-se-á o cidadão 
português? Conhecendo António 
Costa e a sua forma de estar, ele vai 
tentar soluções que não o aprisio-
nem nem o deixem sem suporte na 
assembleia. A negociação será difí-
cil, mesmo tendo o BE oferecendo-
-se de todas as formas e feitios para 
suportar o PS. Tanto o BE como o 
PS farão força dos seus resultados, e 
no seguimento de Costa manifestar 
incluir o PAN e o Livre como par-
ceiros de uma coligação ou acordo 
mais alargado, mostra que ele pre-

tende assegurar a sua liberdade de 
escolha, pois com mais parceiros, 
se um falha, outro poderá substituir 
e assim manter o governo estável. 
Penso que a solução será híbrida, 
isto é, com acordos caso a caso con-
soante o partido, a legislação, a si-
tuação económica e social, digamos 

um misto entre entendimentos fir-
mes e entendimentos de geometria 
variável. Marcelo Rebelo de Sousa 

já avisou que vai insistir para uma 
solução estável. Estarão o PS e seus 
parceiros de esquerda, incluindo 
partidos mais pequenos dispostos a 
dar uma mão? Será que o PSD pode-
rá dar uma mão em alguns casos, ou 
mesmo o CDS? Certo é o PS con-
quistou o direito a um menu de as-

sociados, a questão estará em saber 
qual a fatura a pagar por tal, princi-
palmente por todos os portugueses.

nOBEl da física vai Para jaMEs PEEBlEs, MichEl MayOr E didiEr quElOZ
O Prémio Nobel da Física foi este ano atribuído a James Peebles, Michel Mayor e Didier 
Queloz, por contribuições para “o conhecimento da evolução do universo e do lugar da 
Terra no cosmos”, segundo o anunciado pelo secretário-geral da Real Academia de Ciên-
cias da Suécia, Göran K. Hansson.  Metade do prémio será entregue a James Peebles, 
pelas suas “descobertas na teoria da cosmologia física”. A outra metade vai em conjunto 
para Michel Mayor e Didier Queloz, pela descoberta de “um exoplaneta em órbita de uma 
estrela do tipo solar”.
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carnEirO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Su-
cessos Temporários, ilusão. 
Amor: Avizinham-se momentos muito felizes com o seu par. 
Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. 
Saúde: Proteja-se do frio e da chuva. Dinheiro: Tenha cuida-

do com a forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. 
Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito. 
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

tOurO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não 
está a ser exagerado ou injusto para com ele. 
Saúde: Período marcado pela instabilidade emocional. Procu-
re manter o equilíbrio através da prática de meditação. 

Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar um novo projeto. 
Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

gÉMEOs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Ami-
zade, Equilíbrio. 
Amor: Esteja consciente dos seus erros e não mantenha dis-
cussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. 
Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência 

para pequenas queimaduras. 
Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano que lhe permita con-
trolar o seu orçamento doméstico. 
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

caranguEjO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que signifi-
ca Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: um relaciona-
mento antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois 
esperam-se períodos de alguma tristeza, mas eles são neces-
sários para as alegrias que também hão de vir. Saúde: Não se 

preveem grandes problemas neste setor. Dinheiro: é possível que receba 
algum dinheiro inesperado.
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

lEãO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma de-
silusão com alguém da sua família. Mantenha a serenidade em 
qualquer situação. 
Saúde: Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se 

não se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e 
verifique se vale a pena manter um emprego que pode prejudicar a sua 
estabilidade emocional. 
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

virgEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilida-
de, Estudo e Mistério.
Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas mais caren-
ciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar. 

Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e aposte na melhoria 
das suas condições de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

BalanÇa: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Ra-
pidez. Amor: é possível que conheça uma pessoa que, em 
pouco tempo, conquistará o seu coração de forma arrebata-
dora. Saúde: Consulte o seu médico e faça um check-up geral 
à sua saúde. 

Dinheiro: Momento propício para proceder a uma mudança radical no seu 
panorama profissional. Não tenha medo e ouse! 
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

EscOrPiãO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias inesperadas.
Amor: Surpreenda o seu par e invista no poder de sedução. O 
seu poder de atração está em alta.
Saúde: Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo 

lhe envia. Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e 
seja um pouco mais generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

sagitáriO: Carta Dominante: a Torre, que significa Convic-
ções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, 
já sabe que não levam a lugar nenhum. 
Saúde: Tendência para insónias. Beba chá de camomila antes 
de dormir. 

Dinheiro: Período favorável para colocar todos os seus projetos em práti-
ca. Aproveite e planifique as suas atividades. 
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

caPricórniO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que sig-
nifica Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à 
sua relação amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo 
que sente. Saúde: Período sem problemas ao nível da saúde. 
Dinheiro: Esforce-se por estar à altura das expectativas dos 

seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o máximo de si. 
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

aquáriO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: irá manifestar-se em si uma grande energia 
sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. 
Saúde: Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. 
Pode tomar um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar 

os desafios quotidianos. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmen-
te. Não se preocupe pois está numa fase favorável. 
Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

PEixEs: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor po-
derão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa ama-
da. Modere o comportamento intempestivo. 
Saúde: Atravessa um período extremamente agitado. Vigie o 

aparelho digestivo. Faça uma dieta. 
Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

griffintOWn, uM nOvO cafÉ nuM EstilO únicO, uM antigO vagãO dE MEtrO
A praça pública na esquina da rua Peel e Ottawa tem dois vagões de metro MR-63. Desde 
19 de julho, você pode pedir um café e comida dentro de um vagão de metro, enquanto 
o outro pode relaxar em grandes com almofadas. Nos últimos anos, a população de Gri-
ffintown continua a crescer com a construção de muitos “Condos” e hotéis. No entanto, 
os cidadãos do setor não tinham um local público para poder socializar, diz o co-fundador 
étienne Morin-Bordeleau com o seu irmão Frédéric neste projeto bastante interessante. 
Todos podem ir lá e aproveitar este projeto em qualquer hora durante o dia.

Em laval a gastronomia Está bEm
rEPrEsEntada Com a Casa santos

texto: SylvIo
mArtINS

A voz de Portugal está 
sempre presente com 
novos projetos comer-

ciais tal como o novo restau-
rante casa Santos situado no 
4745 boul. des laurentides 

em laval.
Já lá vão 2 meses que esta nova casa abriu as 

suas portas e já podemos dizer que A Voz de Por-
tugal já está disponível neste lugar para os seus 
clientes e agradar todos os portugueses que quei-
ram e apreciá-lo.

Alex Santos é um jovem de 32 anos natural da 
zona Mirandela, Trás-os-Montes. Filho de Ar-
mandino Santos e Toninha Perdigão e irmão de 
Filipe Santos. Ele esteve sempre no domínio das 

tecnologias mas havia qualquer coisa que faltava 
para ser um homem feliz. Ele sempre gostava de 
cozinhar, tal como o seu pai que o admirava. 

Ele adora Portugal e a sua cultura, ele foi à es-
cola Santa Cruz quando era pequeno e foi uma 
experiência fantástica de conhecimento históri-

co, geográfico e gramatical. 
Um dos seus maiores sonhos era fazer um res-

taurante diferente e que dignificasse o nome de 
Portugal em Laval. A sua paixão chegou a se 
concretizar quando ele inscreveu-se na escola 
“École des Entrepreneurs du Québec” e recebeu 
uma bolsa para poder concretizar este projeto. 
Com a abertura do restaurante a sua ementa é 

bastante simples, mas com tempo vão apresentar 
novos pratos tal como a Francesinha, Bacalhau 
à Brás, Caldo Verde e os fomosos cachorros à 
moda portuguesa.
Podemos notar uma ementa bastante variada e 

saborosa: 1-Combo família
 2-A galinha

 3-meio frango
 4-Je reviens du gym
 5-Amateur de cuisse
 6-brenda, mange ta salade
 7-le cristiano ronaldo
 8. le classique
 9. mon chouriço
 10. La fameuse bifana
 11. Poutine Portuguesa
 12. Une petite frite svp

Tive a oportunidade de falar com um 
cliente e disse: “porquê ir a Montreal e 
chorar com o tráfico e o estacionamen-
to quando a Casa Santos tem o melhor 
frango em laval”.
Podemos notar todos os molhos são 

feitos lá e que tudo é fresco do dia. Tive 
a oportunidade de provar “Poutine Por-

tuguesa” picante, e fiquei surpreendido, vale a 
pena vir e saborear o frango e a Poutine.
Para finalizar Alex Santos adora o ambiente e 

99% de tudo o que está no restaurante é biode-
gradável. Uma medida muito importante para o 
restaurador e para a próxima geração. 
Desejamos muito successo com esta aventura 

e bom apetite.
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amália “Continua a sEr a voz dE Portugal”, FalECEu há 20 anos

Numa mensagem divulgada na página 
oficial da Presidência da República 
na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa 

afirmou que, 20 anos depois do seu “desapare-
cimento físico”, é notório que “a sua presença 
nunca foi tão unânime, enquanto personali-
dade humana e artística, enquanto intérprete, 
e mesmo enquanto símbolo nacional que efe-
tivamente foi”.
O Presidente da República lembrou que em 

2020 se celebra o centenário do seu nascimento 
para considerar que “Amália não pertence ape-
nas a um tempo e a um país situados no tempo, e 

mais ou menos extintos, mas continua a ser a voz 
de Portugal, no seu orgulho e brio, na sua mágoa 
e alegria, voz dos grandes poetas e voz do povo”.
Para Marcelo Rebelo de Sousa, a obra e a figura 

de Amália Rodrigues são reconhecidas por “gen-

te de todas as idades, condições e convicções” 
como “um dos mais altos momentos da cultura 
portuguesa e da arte de ser português”. Especi-
ficamente na música, afirmou, ainda hoje gera-
ções de músicos, não só do fado, “continuam a 
medir-se com Amália e a prestar-lhe tributo” e 
são muitos os admiradores nacionais e interna-
cionais “fiéis ao discos canónicos e atentos a ree-
dições e gravações inéditas”. Amália Rodrigues 
morreu em 06 de outubro de 1999, aos 79 anos.

livrO sOBrE a PEdOfilia na igrEja
O livro ‘Não façam mal a nenhum destes pequeninos. A voz de Pedro contra a pedofilia’, que chegou às livra-
rias, junta escritos fundamentais dos dois papas vivos, apresentados por um texto do jesuíta Federico Lom-
bardi, presidente da Fundação Vaticana Joseph Ratzinger - Bento xVi. Segundo a editora, este projeto edi-
torial foi incentivado pelo Dicastério para as Comunicações da Santa Sé e pelo arcebispo Georg Gaenswein, 
prefeito da casa papal e secretário pessoal do papa emérito Bento xVi, e estão a ser publicadas versões em 
diversas línguas. Em abril o papa emérito Bento xVi publicou um documento sobre o tema dos abusos se-
xuais cometidos por membros do clero da igreja católica. A divulgação deste texto surgiu dois meses depois.

NotícIAS Ao mINUto
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4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlGArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

www.acaixa.ca

SeGUroS
- Doença Grave

- Invalidez
- vida

PlANo PoUPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

JeS renoVatIonS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 20$

POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

- Investimentos - REER -CELI
Paulo F. Gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon E., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importAdores

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
800 g polvo congelado
q.b. água; 1 cebola
2 dentes alho
5 c. de sopa azeite
1 folha louro; 1/2 limão
3 cenouras médias
3 tomate maduro
250 g arroz carolino
1 c. de sobremesa sal
2 c. de sopa salsa picada
1 c. de sopa vinagre
1 emb. mistura alfaces 

receIta do cheFe rIBeIro

8

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  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

1

4

3

arroz dE Polvo

8

7

PrEParaÇãO:  1. Coloque o polvo ainda congelado num tacho, cubra com água e leve ao 
lume. Deixe ferver, tapado e sobre lume brando, cerca de 20 minutos. 2. Descasque a cebola 
e os dentes de alho e pique-os finamente. Deite o azeite num tacho, deixe aquecer e adicione 
o alho e a cebola picados e o louro. Pele as cenouras, corte-as em cubinhos, adicione à ce-
bola e tape o tacho. Lave o tomate e corte-o em cubinhos, ao mesmo tempo que o limpa de 
grainhas, junte-o aos restantes legumes e deixe cozinhar, tapado e sobre lume brando, cerca 
de 10 minutos. 3. Escorra o polvo, mexa o líquido que resultou da cozedura e acrescente água 
a ferver até perfazer 8 dl. Deite sobre os legumes e deixe retomar a fervura. Entretanto, corte 
o polvo em pequenos pedaços mais ou menos uniformes. Assim que o caldo estiver a ferver, 
junte-lhe o arroz e os pedaços de polvo, tempere com sal e deixe cozer, tapado e sobre lume 
muito brando, cerca de 15 minutos. Regue com o sumo do limão, junte a salsa picada e sirva 
sem demora. 4. Acompanhe com uma mistura de várias alfaces temperadas com uma colher 
de sopa de azeite e vinagre.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal

É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990

2

92

5
9

3
7

5

1
5

64

malandrinho, delicioso e reconfortante. esta é receita de arroz de polvo 
que tanto procurava. experimente segui-lá e partilhe com quem mais gosta.

2

8

2 4

2

9

4

4

6

4
2

19
6

9
2
7
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tEsla PodE EstabElECEr novo
rECordE dE EntrEgas dE Carros

Um e-mail interno enviado por elon 
Musk para os colaboradores da Tes-
la revela que o ceo espera conseguir 

ultrapassar a entrega de 
100 mil veículos até ao fi-
nal do trimestre.
“Temos uma hipótese de 

alcançar o nosso primeiro 
trimestre de 100 mil en-
tregas de veículos o que é 
um patamar incrivelmente 
entusiasmante para a nos-
sa empresa”, pode ler-se 
no e-mail de Musk obtido 
pelo Electrek.
A ser verdade, o alcance 

deste patamar significa que 
a Tesla aumentou a capaci-
dade de entrega de veícu-

los em 10% em relação ao mesmo período do 
ano passado, em que a empresa conseguiu entre-
gas de 90,700 unidades.

é tEmPo
  do lazEr
cOM sylviE MachadO

PeNNywortH – 1ª temPorADA
Ninguém esperava realmente alguma coisa de 

Pennyworth. Mesmo assim, a série concreti-
zou uma grande e boa reviravolta na carreira de 
Bruno Heller, criador tanto deste derivado pro-

tagonizado pelo mordomo do Batman, Alfred. 
Os personagens são muito bons, por sinal. Ora, 
os temas centrais da temporada mantiveram um 
mesmo eixo: a relação do homem com o seu 
propósito na Terra, a sua moral e ambições. Para 
aquele personagem que mais tarde tornaria-se 
um serviçal do Batman.
JoKer
A coragem de mexer com o “JOKER” já era 

louvável desde o início deste projeto. Tanto a ou-
sadia de Todd Phillips em encarar um filme solo 
do vilão, ainda mais do possível maior vilão da 
cultura POP, quanto o desafio de Joaquin Phoe-
nix em assumir um papel que ficou eternizado 
com Heath Ledger. 
O filme é uma porrada, de sair tremendo do ci-

nema. Ele incomoda e deixa você mexido seja 
pela violência ou pelas mensagens indiretas que 
estão ali. É a você de decidir de ver ou não o 
filme, se gosta de ver um filme dramático e per-
turbador, seria bom de o ir ver ou senão deixa um 
tempinho passar antes de o ver.

caMila caBEllO sOBrE naMOrO cOM shaWn MEndEs: “sintO-ME EM casa”
Depois de meses de especulação, eis que Camila Cabello e Shawn Mendes acabaram por 
admitir o seu relacionamento publicamente - quem não se lembra do mítico vídeo do beijo? 
Recentemente, Camila deu uma entrevista ao programa Lorraine no qual admitiu: “Estou 
tão feliz. Conheço-o há muito tempo e, não sei, ele faz-me sentir em casa. Estou realmente 
feliz”.  Na mesma entrevista, a artista referiu que o seu mais recente álbum - ‘Romance’ - foi 
inspirado nas suas experiências amorosas.
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† jacinta dE jEsus
MatEus santOs

1925-2019

Faleceu em Montreal no dia 
1 outubro 2019 com 94 anos 
a Senhora Jacinta Mateus, 
natural de Alvados, Porto 
de Mós, Portugal. Esposa 
do já falecido António Vieira 
Santos deixa na dor sua filha 
Maria da Piedade (Ernesto 
zibreira), seus netos Nelson 
(Gladys) e Steven (Dora), 
bisnetos Alicia, Melissa, 
Gabriel, Emma e Siena, 
suas irmãs zulmira (izidro) 
e Maria, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório teve lugar sexta-feira, 4 de outubro de 2019 e 
o funeral foi sábado 5 de outubro na igreja Santa Cruz, 
foi sepultada no cemitério Repos St-François d’Assise. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem haja.

†

pequenos anúncios
uMa eScolha certa | tel.: 514-299-1593

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

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

Patricia: 514-814-0362

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

eMpregoS

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 empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

eMpregoS necrologIa

Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com
experiência, de preferência com referência.

altinO BOtElhO: 514-327-5200

companhia especializada em renovações de casa 
precisa de homens com ou sem experiência, 

trabalho durante todo o ano.
514-952-0004

urgEntE
companhia precisa de senhoras 
para fazer limpeza de uma casa 
a tempo inteiro das 11h às 19h 

todos os dias. deve falar francês 
ou inglês. Muito bom salário.

Elisa
514-344-0099

encontroS
homem de boa idade e respeitoso está à procura de 

uma senhora de mais ou menos 60 anos 
para uma linda vida juntos.

francisco: 450-669-4885

Procura-se profissional para fazer sapatos sob medida, 
para trabalhar na vila de Québec, numa empresa reco-
nhecida na área. Os candidatos devem ter experiência e 
saber falar inglês ou francês. 

contactar sandra: 514-999-0801 
ou por email sandra@marchildon.com

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

frank: 514-830-8940

café central
Precisa-se de um lava-pratos e 

ajudante de cozinha.
carlOs: 514-927-8561

7 DIFereNçAS

jardim de infância “garderie” 
está à procura de um

cozinheiro para fazer almoço, 
refeição ligeira para

70 crianças e um
pouco de limpeza.

514-729-3336

ManuEl raPOsO
1948-2019

Faleceu em Montreal no dia 
2 outubro 2019 com 70 anos. 
Natural de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores. Esposo 
da já falecida Marie-Louise 
Giguère, deixa na dor suas 
filhas Nathalie e Anabel, 
seus irmãos/ãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.

Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon E.
Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório teve lugar domingo, 6 de outubro de 2019 e o 
funeral foi segunda-feira 7 de outubro na igreja St-Am-
broise (1215, Beaubien E., Montreal, Qc), e foi sepul-
tado no cemitério Cimetière 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.

† Maria rOsa dE Braga
1930 - 2019

Faleceu em Montreal no 
dia 3 outubro 2019 com 88 
anos. Natural do Faial da 
Terra, São Miguel, Açores. 
Esposa do já falecido António 
de Melo. Deixa na dor seus 
filhos António e José (Anne 
Lavasseur), netos Kevin, 
Jason, Matthew e Alyssia. 
Sua irmã Gilberta, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será hoje, quarta feira, 9 de outubro de 2019 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. Quinta-feira 10 de 
outubro das 8h30 às 9h30. Seguir-se-á o serviço fú-
nebre às 10h na igreja Santa Cruz (60 rua Rachel O., 
Montreal) e será sepultada em cripta no Mausoléu St-
-Martin em Laval. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem haja.

Precisa-se de padeiro ou assistente 
padeiro. com ou sem experiência. 

trabalho durante a noite.
514-844-2169

Precisa-se de um cozinheiro a 
tempo inteiro com experiência 
em cozinha tradicional para o 
restaurante Porto Mar situado

no velho Montreal.
sr. Passos: 514-286-5223

Precisa-se de um gerente de casa ou governanta para
uma casa situada no centro da cidade de Montreal,

17$/h das 11h às 19h, deve ter uma licença de condução 
e deve falar inglês. Para mais informações contactar por 

email: lilasara2015@gmail.com



Jornal a voz de portugal, edição de 9 de outubro de 2019 | o seu Jornal ainda Mais atraente do que nunca!

14

3ª EliMinatória
2019/10/17 FC Alverca 15:45 Sporting
2019/10/18 CD Cova Piedade 15:30 Benfica
2019/10/19 Pevidém SC 10:00 Belenenses SAD
  Amora FC 10:00 AD Sanjoanense
  FC Penafiel 11:00 Gil Vicente
  Feirense 12:00 CD Tondela
  SC Coimbrões 13:45 FC Porto
  Leça FC 15:45 SC Braga
2019/10/20 GS Loures 10:00 Benf. Castelo Branco
  Académico de Viseu 10:00 Real SC
  Leixões 10:00 SC Praiense
  Juv. Pedras Salgadas 10:00 RD águeda
  Casa Pia 10:00 FC Vizela
  Olímpico Montijo 10:00 Anadia FC
  Arouca 10:00 Merelinense
  Vit. Sernache 10:00 Sertanense
  SC Espinho 10:00 Vilafranquense
  Farense 10:00 CD Aves
  Condeixa 10:00 Rio Ave
  águias do Moradal 10:00 V. Setúbal
  GD Chaves 10:00 Boavista
  Fabril Barreiro 10:00 Moreirense
  Lusitânia de Lourosa 10:00 FC Famalicão
  Académica OAF 10:00 Portimonense
  Louletano 10:00 Paços de Ferreira
  CD Mafra 10:00 Fafe
  Marinhense 10:00 CD Fátima
  Valadares Gaia 10:00 Canelas 2010
  Varzim 10:00 Estoril Praia
  Sintra Football 10:00 V. Guimarães
  Beira-Mar 10:00 Marítimo
  AD Oliveirense 10:00 Santa Clara

taça dE

     Portugal

apuraMento

euro 2020
gruPO B
 P j v E d gM gs
1-ucrânia 13 5 4 1 0  11   1
2-Portugal   8 4 2 2 0  10   4
3-Sérvia   7 5 2 1 2  10 12
4-Luxemburgo   4 5 1 1 3    5   8
5-Lituânia   1 5 0 1 4    4 15
2019/10/11 Ucrânia 14:45 Lituânia
 Portugal 14:45 Luxemburgo
2019/10/14 Ucrânia 14:45 Portugal
 Lituânia 14:45 Sérvia

édEr na EquiPa da 
sEmana da liga russa

Éder integra a equipa da se-
mana da Liga Russa, na sele-
ção correspondente à 12ª jorna-
da do campeonato. O avançado 
português do Lokomotiv inau-
gurou o marcador na vitória ca-
seira da formação de Moscovo 

diante do Arsenal Tula (2-1), no domingo. Numa 
partida em que João Mário também foi titular, a 
figura da final do Euro2016 fez o terceiro golo no 
campeonato (em seis jogos). Aleksei Miranchuk, 
médio que conferiu o golo da vitória do Loko-
motiv, também integra a equipa ideal da jornada.

itália troCa tradiCional azul PElo vErdE

A seleção de Itália vai estrear um novo 
equipamento nos próximos jogos da 
fase de qualificação para o Euro 2020, 

frente à Grécia (sábado) e Liechtenstein (na 
terça-feira seguinte), que tem a particularida-
de de trocar o tradicional azul que dá nome à 
equipa [azzurri] pelo verde. A nova camisola, 
além de mudar a cor, é inspirada na época do 
renascimento.
Não será a primeira vez que a seleção italiana 

joga de verde, uma vez que já existia o registo de 
ter jogado de verde num embate frente à Argenti-
na realizado em dezembro de 1954. Os símbolos 

renascentistas no equipamento simbolizam a re-
novada seleção que, depois de ter falhado a fase 

final do último Campeonato do Mundo, na Rús-
sia, está muito perto de garantir a qualificação 
para a fase final do Euro 2020.

marCEl KEizEr nEgoCEia
Com al nasr

Marcel Keizer está a negociar 
com o Al Nasr, dos Emirados Ára-
bes Unidos. O antigo treinador do 
Sporting está, assim, próximo de 
voltar a treinar, depois da passa-
gem por Alvalade. O técnico ho-
landês regressará à região, desta 
vez para Abu Dhabi depois de ter 
orientado o Al Jazira, do Dubai.

rafa disPEnsadO da sElEÇãO naciOnal
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, em forma de comunicado emitido 
segunda-feira, que Rafa Silva foi dispensado do estágio da seleção nacional. O jogador 
do Benfica, explica o organismo, foi considerado “indisponível para os dois jogos” que se 
seguem na caminhada para o Campeonato da Europa de 2020, depois de ter sido “ava-
liado pela unidade de Saúde e Performance”. A equipa das quinas, recorde-se, recebe 
o Luxemburgo na próxima sexta-feira, no estádio de Alvalade. Apenas três dias depois, 
os homens de Fernando Santos vão a Kiev defrontar a Ucrânia.
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 GRUPO ESTE J P

MaJor league Soccer

1-new york city Fc 34 64
2-atlanta united 34 58
3-philadelphia union 34 55
4-toronto Fc 34 50
5-dc united 34 50
6-ny red Bulls 34 48
7-ne revolution 34 45
8-chicago Fire 34 42
9-Impact Montréal  34 41
10-columbus crew 34 38
11-orlando city 34 37
12-Fc cincinnati 34 24

GRUPO OESTE J P
1-los angeles Fc 34 72
2-Seattle Sounders 34 56
3-real Salt lake 34 53
4-Minnesota united 34 53
5-la galaxy 34 51
6-portland timbers 34 49
7-Fc dallas 34 48
8-SJ earthquakes 34 44
9-colorado rapids 34 42
10-houston dynamo 34 40
11-Sporting Kc 34 38
12-Vancouver Whitecaps 34 34

  P J V E D GM GS

1-Fc Famalicão 19 7 6 1 0 16 7
2-Fc porto 18 7 6 0 1 16 4
3-Benfica	 18	 7	 6	 0	 1	 16	 3
4-V. guimarães 12 7 3 3 1 12 8
5-Sporting 11 7 3 2 2 11 9
6-Boavista 11 7 2 5 0 6 4
7-Santa clara 11 7 3 2 2 4 4
8-rio ave 10 7 3 1 3 13 10
9-cd tondela 9 7 2 3 2 9 9
10-Marítimo 8 7 2 2 3 10 13
11-Sc Braga 8 7 2 2 3 8 11
12-Moreirense 7 7 2 1 4 7 9
13-V. Setúbal 7 7 1 4 2 1 5
14-gil Vicente 6 7 1 3 3 3 8
15-portimonense 5 7 1 2 4 5 9
16-Belenenses Sad 5 7 1 2 4 4 9
17-p. Ferreira 4 7 1 1 5 5 14
18-cd aves 3 7 1 0 6 9 19

  PTS  J V E D GM   GS

7ª Jornada
Boavista 0-0 CD Tondela
Marítimo 2-1 Moreirense
Benfica 1-0 V. Setúbal

FC Famalicão 3-1 Belenenses SAD
V. Guimarães 1-0 Paços de Ferreira

Santa Clara 1-0 Gil Vicente
Portimonense 0-1 SC Braga

Rio Ave 0-1 FC Porto
CD Aves 0-1 Sporting

7ª Jornada
uD Oliveirense 0-0 FC Porto B

Nacional 2-1 FC Penafiel
Académico de Viseu 1-0 Farense

GD Chaves 2-3 SC Covilhã
Leixões 1-0 Benfica B

CD Cova Piedade 0-1 Casa Pia
CD Mafra 1-1 Varzim

Vilafranquense 1-4 Estoril Praia
Académica OAF 1-1 Feirense

8ª Jornada
25/10 Paços de Ferreira 15:30 Rio Ave
26/10 Gil Vicente 10:30 Portimonense
  Belenenses SAD 10:30 CD Aves
  V. Setúbal 13:00 Marítimo
  Moreirense 15:30 Boavista
27/10 CD Tondela 10:00 Benfica
  FC Porto 12:30 FC Famalicão
  Sporting 15:00 V. Guimarães
28/10 SC Braga 15:15 Santa Clara

  P J V E D GM GS

8ª Jornada
05/10 Académica OAF 1-0 Benfica B
12/10 GD Chaves 11:00 Estoril Praia
  Leixões 12:00 Casa Pia
13/10 CD Cova Piedade 10:00 Farense
  Vilafranquense 11:00 uD Oliveirense
30/10 Académico de Viseu 10:00 FC Porto B
  Nacional 12:15 Varzim
16/11 FC Penafiel 12:15 Feirense
17/11 CD Mafra 6:15 SC Covilhã

1 -nacional 17 7 5 2 0 14 5
2 -Sc covilhã 15 6 5 0 1 13 6
3 -Farense 12 6 4 0 2 10 6
4 -estoril praia 12 6 4 0 2 12 7
5 -leixões 11 6 3 2 1 10 8
6 -académico de Viseu 9 6 2 3 1 4 3
7 -Feirense 9 6 2 3 1 7 5
8 -gd chaves 9 6 3 0 3 8 10
9	-FC	Penafiel	 9	 6	 3	 0	 3	 9	 8
10-cd Mafra 8 6 2 2 2 7 7
11-académica oaF 8 7 2 2 3 7 8
12-Benfica	B	 7	 7	 2	 1	 4	 4	 10
13-Varzim 6 6 1 3 2 5 7
14-Fc porto B 6 7 1 3 3 6 10
15-cd cova piedade 6 6 2 0 4 7 10
16-ud oliveirense 5 6 1 2 3 4 6
17-casa pia 4 6 1 1 4 4 9
18-Vilafranquense 3 6 1 0 5 6 12

Real Madrid 2-2 Club Brugge
Galatasaray 0-1 Paris SG

Club Brugge 10/22 | 15:00 Paris SG
Galatasaray 10/22 | 15:00 Real Madrid

gruPO a j P
1-Paris sg 2 6
2-club Brugge 2 2
3-Galatasaray 2 1
4-Real Madrid 2 1

gruPO B j P
1-Bayern München 2 6
2-crvena Zvezda 2 3
3-Tottenham 2 1
4-Olympiacos 2 1

Crvena zvezda 3-1 Olympiacos
Tottenham 2-7 Bayern München

Olympiacos 10/22 | 15:00 B. München
Tottenham 10/22 | 15:00 Crvena zvezda

gruPO c j P
1-Manchester city 2 6
2-dinamo Zagreb 2 3
3-Shakhtar Donetsk 2 3
4-Atalanta 2 0

gruPO d j P
1-juventus 2 4
2-atlético Madrid 2 4
3-Lokomotiv 2 3
4-Bayer Leverkusen 2 0

gruPO E j P
1-napoli 2 4
2-liverpool 2 3
3-Red Bull Salzburg 2 3
4-Genk 2 1

gruPO f j P
1-Borussia dortmund 2 4
2-Barcelona 2 4
3-Slavia Praha 2 1
4-internazionale 2 1

gruPO g j P
1-Zenit 2 4
2-lyon 2 4
3-RB Leipzig 2 3
4-Benfica 2 0

gruPO h j P
1-ajax 2 6
2-valencia 2 3
3-Chelsea 2 3
4-Lille 2 0

grP.d sPOrting 2-1 lask linZ
 SPORTiNG 2019/10/24 | 15:00 ROSENBORG
grP.f v. guiMarãEs 0-1 Eintracht frankfurt
 ARSENAL 2019/10/24 | 15:00 V. GuiMARãES
grP.g fEyEnOOrd 2-0 fc POrtO
 FC PORTO 2019/10/24 | 12:55 RANGERS
grP.k sc Braga 2-2 slOvan Bratislava
 BESiKTAS 2019/10/24 | 12:55 SC BRAGA

EquiPas POrtuguEsas na liga EurOPa

Atalanta 1-2 S. Donetsk
Manchester City 2-0 D. zagreb

S. Donetsk 10/22 | 12:55 D. zagreb
Manchester City 10/22 | 15:00 Atalanta

Lokomotiv 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

A. Madrid 10/22 | 12:55 B. Leverkusen
Juventus 10/22 | 15:00 Lokomotiv

Genk 0-0 Napoli
Liverpool 4-3 Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg 10/23 | 15:00 Napoli
Genk 10/23 | 15:00 Liverpool

Slavia Praha 0-2 Borussia Dortmund
Barcelona 2-1 internazionale

Slavia Praha 10/23 | 15:00 Barcelona
internazionale 10/23 | 15:00 B. Dortmund

RB Leipzig 0-2 Lyon
zenit 3-1 Benfica

RB Leipzig  10/23 | 17:55 zenit
Benfica 10/23 | 15:00 Lyon

Valencia 0-3 Ajax
Lille 1-2 Chelsea

Ajax 10/23 | 17:55 Chelsea
Lille 10/23 | 15:00 Valencia

grupo a J p
1-Sc Braga 1 3
2-paços de Ferreira 1 1
3-Marítimo 1 1
4-FC	Penafiel	 1	 0

1-portimonense 2 4
2-rio ave 2 4
3-Sporting 1 0
4-gil Vicente 1 0

1-V. Setúbal 1 1
2-Sc covilhã 1 1
3-Benfica	 1	 1
4-V. guimarães 1 1

1-Fc porto 1 3
2-gd chaves 1 3
3-casa pia 0 0
4-Santa clara 2 0

grupo B J p

grupo c J p grupo d J p

13/10 grp.a SC Braga 10:00 Marítimo
 grp.a Penafiel 11:00 P. Ferreira
16/11 grp.d Casa Pia 12:00 GD Chaves
3/12 grp.B SC Covilhã 15:15 Benfica
4/12 grp.B Setúbal 13:45 Guimarães
 grp.c Gil Vicente 15:45 Sporting

7/10 grp.a  FC Penafiel 1-3 SC Braga
5/10 grp.c Portimonense 1-1 Rio Ave
 grp.a P. Ferreira 1-1 Marítimo
 grp.B SC Covilhã 1-1 V. Setúbal
4/10 grp.d GD Chaves 1-0 Santa Clara
26/09 grp.c Sporting 1-2 Rio Ave

ÚltIMoS reSultadoS próxIMoS JogoS

FasE dE gruPos

jOrgE jEsus ElEitO trEinadOr da jOrnada (Outra vEZ)
Jorge Jesus recebeu, esta segunda-feira, o segundo prémio de melhor treinador da jornada 
do Brasileirão, depois do triunfo conquistado na visita ao Flamengo, por 1-0, graças a um golo 
assinado por Bruno Henrique. O treinador português recolheu a preferência de 71% dos votos 
dos internautas, deixando para trás Marcão, do Flamengo (11%), Ney Franco, do Goiás (10%) 
e Jorge Sampaoli, do Santos (8%). Mas as boas notícias não ficam por aqui, com o Flamengo 
a colocar um total de quatro jogadores na equipa ideal da 23.ª jornada do campeonato brasi-
leiro: Rodrigo Caio, Rafinha, Gerson e Bruno Henrique.

bEnFiCa aPEla à «urgEntE» rEvisão
do CalEndário das ComPEtiçõEs

o Benfica apela à revisão «urgente» do 
calendário das competições portugue-
sas na sequência da atual longa inter-

rupção imposta pela realização das eleições 
legislativas e pelos jogos das seleções nacio-
nais. O clube da Luz critica ainda a «eleva-
da concentração» de jogos que se segue a este 
período.
«É urgente repensar e alterar estas questões da 

calendarização. Não se trata somente da para-
gem prolongada – ainda mais se nos cingirmos 
ao Campeonato Nacional –, mas também da ele-
vada concentração de jogos que se seguirá a esta 
paragem», refere o clube na publicação «News 
Benfica».

Euro 2020: sElEção ConCEntra-sE
Esta sEgunda-FEira Com duas dúvidas

A Seleção Nacional concentrou-se esta 
segunda-feira, em local que não foi di-
vulgado pela Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF), para a dupla jornada com Lu-
xemburgo e Ucrânia, que pode confirmar o 
apuramento direito para a fase final do 
euro 2020.
A concentração dos jogadores, que, de 

acordo com o sítio oficial da FPF, deu-se 
na noite de segunda-feira, tem William 
Carvalho e Mário Rui como as maiores 
dúvidas para o selecionador Fernando 
Santos. Mário Rui, que é habitual suplente 
de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa, 
lesionou-se durante a última semana, no encon-
tro do Nápoles na Liga dos Campeões, e nem foi 
utilizado pelo emblema italiano no fim de sema-
na, no campeonato italiano. Por seu lado, William 
Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de 
qualificação para o próximo Europeu, está com 
um problema muscular, tendo mesmo falhado o 
jogo do Betis da última sexta-feira com o Eibar, 
e está em risco para os próximos dois jogos da 
seleção nacional. Entre os eleitos, destaque para a 
presença do central Rúben Semedo, dos gregos do 
Olympiacos, que foi chamado pela primeira vez 
à principal seleção lusa. Os campeões europeus 
recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Es-

tádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a 
Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lide-
ra o Grupo B. Em caso de vitória nos dois jogos, 
e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no 
dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase fi-

nal do próximo Europeu e mantém-se na 
luta pelo primeiro lugar do grupo com os 
ucranianos.
lIStA DoS 25 coNvocADoS:
Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), 

José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrí-
cio (Wolverhampton, Ing). Defesas: José 
Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, 

Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Ra-
phael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rú-
ben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Leicester, 
Ing), Pepe (FC Porto) e Ruben Semedo (Olym-
piacos, Gre). médios: Bruno Fernandes (Spor-
ting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho 
(Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben 
Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho 
(Betis, Esp) e João Mário (Lokomotiv Moscovo, 
Rus). Avançados: Bernardo Silva (Manchester 
City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Gon-
çalo Guedes (Valência, Esp), Rafa (Benfica), 
João Félix (Atlético de Madrid, Esp), André Sil-
va (Eintracht Frankfurt, Ale) e Cristiano Ronal-
do (Juventus, Ita).
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fEliZ E Mais unidOs 
dO quE nunca. Depois 
de viver em guerra duran-
te muito tempo com minha 
esposa. Nós lutávamos 
por tudo. A situação pio-
rou quando minha esposa 
percebeu que perdemos 
pessoal em nosso negócio 

por falta de pagamento. Assim, nós visitámos o 
xaMã e bendito seja dEus que nós chegámos 
ao íNDiO porque na primeira visita ele percebeu 
como nós éramos ruins e o motivo. Meu parceiro 
estava nos fazendo mal para ficar com tudo.

RAUL E LÍDIA

Eu estava com medo da 
minha vida quando minha 
esposa de repente caiu na 
cama por causa de fortes 
dores nos ossos, dores 
tão fortes que eu não tive 
forças para fazer qualquer 
coisa. Passei 2 meses an-
gustiado no hospital acom-

panhando-a sem nenhuma melhora, então fui ao 
xaMã índiO e visualizei que nos jogaram um 
Mau OlhO que afetou diretamente a nossa saú-
de. Não há como agradecer a alegria que sinto 
por poder receber nossa esposa de volta à nossa 
casa. OBrigadO. CONSTANTINO TESTA

Sua família nunca aceitou nosso 
relacionamento devido a dife-
renças de classe. Eles sempre 
nos causaram problemas e mal-
-entendidos até que nos destruí-
ram. Eu tentei consertar as coi-
sas de qualquer maneira, mas 

eles colocaram tudo contra mim. Todas as minhas 
coisas começaram a ficar complicadas porque eu 
não conseguia me concentrar sem pensar nela. 
Grato a dEus por me levar a este POdErOsO 
xaMã que com apenas 3 cerimónias de amor eu 
consegui recuperar minha casa novamente. Eu 
recomendo pela sua honestidade e solução rápi-
da. ANÓNIMO


