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texto: 
JoSé coStA

o cANto Do Zé

afinal o qUe Posso ser…

A extrema-direita che-
gou ao Parlamento 
português pela mão do 

cHeGA que elegeu um depu-
tado, na circunstância André 
Ventura. Ai meu deus, “che-

gou o Diabo”…
Toda a gente fala do “horror” que vai ser esta 

Legislatura que conta, pela primeira vez, com um 
deputado desta família (extrema-direita) política; 
toda a gente “excomunga” André Ventura; toda a 
gente diz “cobras e lagartos” do deputado, enfim 
toda a gente demonstra é MEDO pela eleição de 
André Ventura, toda a gente demonstra é MEDO 
pelas palavras verdadeiras, que muitos gostavam 
de proferir e não o conseguem, que André Ventura 
fala. A verdade é que o CHEGA teve mais de 60 
mil votos e em apenas três meses de existência 
conseguiu o que muitos partidos e políticos nunca 
alcançaram. Não é que partilhe dos ideais daquela 
força política e mesmo do seu líder André Ven-
tura, até porque futebolisticamente, por exemplo, 
não temos os mesmos gostos, ele é do Benfica e 
eu não. Mas também não deixa de ser verdade que 
a Europa, desde há quatros anos a esta parte, tem 
vindo a registar uma evolução em termos numé-
ricos relativamente ao crescimento da extrema-
-direita, confirmada agora em Portugal. Será um 
sinal de que o Povo está farto dos atuais políticos 
malabaristas? Será uma vontade de mudança dos 
povos? Não sei, apenas sei que tem direito a fazer 
parte dos panoramas políticos dos vários países, 

assim como a extrema-esquerda que já está im-
plementada em Portugal há mais de 40 anos e nin-
guém se refere a ela como “o diabo da política”.
Temos de ser coerentes com as nossas análises 

e comentários, não podemos excomungar aqueles 
que, pela diferença, não são iguais ou não parti-
lham das nossas opiniões e forma de vida.
Vivemos num tempo em que a democracia pa-

rece estar minada pela Esquerda, sendo proibido 
ser de Centro ou de Direita ou mesmo que seja 
extrema-direita. É certo que os grandes ideais 
marxistas/leninistas já se esfumaram, proliferan-
do os burgueses de esquerda que nunca souberam 
o que é trabalhar e muito menos lutar por uma 
conquista, pelo mais pequena que seja, criticando 
tudo e todos, simplesmente porque não optam pe-
las mesmas ideias. 
A exemplo disso, deixo a seguir um texto que 

sem ser da minha autoria acho bastante oportuno. 
“Segundo o novo paradigma social, tenham mui-
to cuidado comigo, porque: nasci branco, o que 
me torna racista. Não voto na esquerda, o que me 
torna fascista. Sou hétero, o que me torna um ho-
mofóbico. 
Possuo casa própria, o que me torna um proprie-

tário rico (ou mesmo um latifundiário). Sou cris-
tão, o que me torna um infiel aos olhos de milhões 
de muçulmanos. Tenho 57 anos , o que me faz um 
velho tolo, improdutivo, que gasta estupidamen-
te os recursos do Estado. Não engulo tudo o que 
o Governo faz, o que me torna um reacionário. 
Gosto de ver mulheres bonitas bem vestidas e de-
cotadas, o que me torna um pornógrafo. 
Eu valorizo minha identidade Portuguesa e a 

minha cultura ocidental, o que me torna um xe-
nófobo. Eu gostaria de viver em segurança e ver 
os infratores na prisão, o que me torna um des-
respeitador dos direitos “fundamentais”. Conduzo 
carros a diesel e a gasolina o que me torna um po-
luidor. Fui educado severamente e sou grato aos 
meus pais, o que me torna um retrógrado. 
Gosto de me esforçar e me superar, o que me tor-

na um anti-social. Apesar de tantos defeitos, sou 
feliz assim e considero-me um Gajo Normal... e 
ainda bem!!! “Então em que é que ficamos. Afinal 
o que é que eu posso ser… Triste País que não 
respeita as ideias e convicções dos outros…”

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.

itália autOriZa dEsEMBarquE dOs 176 MigrantEs...
“é um alívio que os 176 sobreviventes possam obter segurança sem atrasos inúteis, 
mas pedimos aos líderes da união Europeia que concordem com um mecanismo de 
desembarque automático”, disse a organização não-governamental (ONG) francesa 
SOS Mediterrâneo na rede social Twitter. Na sequência da mudança do Governo de 
itália, com a saída da ultradireita Liga, o executivo, formado pelo Movimento 5 Estrelas 
e o Partido Democrata, não impede a chegada de migrantes.
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agenda coMunItárIa
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.

eleições federais no canadá

é já no próximo dia 21 
que todos os cidadãos 
canadianos são chama-

dos a eleger os seus represen-
tantes para os 338 lugares na 

House of commons ou chambre des commu-
nes, de onde resultará o próximo governo fede-
ral. entre uma economia que tem resistido no 
seu global aos choques e histerismos internacio-
nais, há questões que se levantam não só a nível 
económico como social e, agora muito na moda, 
ambiental, para além das eternas fricções entre 
interesses provinciais e federais.
Os liberais chegados ao governo pela mão de 

Justin Trudeau em 2015 prometeram défices orça-
mentais em torno dos 10 mil milhões de dólares 
nos primeiros anos de seu governo com o objeti-
vo de atingirem o equilíbrio orçamental no final 
da legislatura. Segundo os últimos dados, o défice 
situar-se-á em torno dos 14 mil milhões (2018-19), 
sendo uma das armas que os conservadores utili-
zam para evocar a falta de fiabilidade das promes-
sas dos liberais. No entanto tem se esforçado por 
reduzir a dívida global face ao PIB (Produto Inter-
no Bruto), objetivo mais fácil de atingir se o cres-
cimento económico se mantém. Os liberais, que 
partiram em vantagem para estas eleições, vêm 
perdendo terreno para os conservadores, talvez 
não tanto pelas questões da black face de Justin 
Trudeau, fotos que registam a sua presença de cara 
pintada de preto em festas no seu passado juve-
nil, que aparentemente o eleitorado não penalizou 
muito, mas talvez pelo desgaste que cada vez mais 
se vem sentindo nos setores moderados eleitorais.
Do lado dos conservadores as contas também 

têm as suas interrogações. Das benesses repetidas 
como promessas, realce-se o corte de impostos, 
mas também o corte de subvenções empresariais 
assim como cortes em ajuda internacional, alguns 
aumentos de apoios sociais, isto tudo conjugado 
com o retorno ao equilíbrio orçamental dentro de 
cinco anos. Se tudo fosse rosas, não há volta a dar 
no que toca a encontrar novas fontes de receita, 
cortando em outros setores do estado ou penali-

zando com impostos indiretos, pois assim como 
não há o milagre da multiplicação dos pães, tam-
bém não o existe no mundo financeiro. À falta de 
melhor, há o odor a se concentrar no “nós” cana-
dianos em detrimento da presença e influência do 
Canadá no exterior, que à partida pode parecer 
atrativo e confortável mas que não deixa de le-
vantar questões, por exemplo, face a uma Rússia 
cada vez mais belicosa através de uma influência 
subversiva que pode trazer dificuldades ao Canadá 
nas regiões do Ártico. 
O NPD, pela mão de Jagmeet Singh, promete-

ra equilíbrios orçamentais tendo caminhado para 
uma abordagem mais flexível, admitindo défices 
como os liberais, focando-se também na redução 
da dívida face ao PIB. O NPD, cuja derrota à qua-
tro anos atrás face às expectativas e sondagens da 
altura custaram a liderança do mediático Thomas 
Mulcair, deve procurar evitar os erros do passa-
do de ziguezaguear entre promessas e manter-se 
firme na sua posição. Recordemos que após al-
guma indecisão, a aposta de Mulcair por equilí-
brios orçamentais nas eleições de 2015 não caiu 
bem no eleitorado face à firme promessa do então 
candidato Justin Trudeau de governar com défices 
controlados para manter os apoios económicos, o 
que permitiu a este captar eleitores à partida mais 
identificados com o NPD. Este erro tático, colaria 
o NPD aos conservadores cuja imagem desgastada 
contaminaria também o NPD com a derrota que 
viria a acontecer. O Bloc Québécois, que parecia 
moribundo, tem vindo a ganhar algum terreno ou 
pelo menos visibilidade. Certo que o seu objetivo 
é estreito no que toca a defender em absoluto os 
interesses do Québec, Yves-François Blanchet ain-
da assim parece estar a imprimir um novo fôlego 
aos independentistas cuja expressão se resume em 
termos significativos à província do Québec. 
Nesta província, tanto os liberais como os conser-

vadores, e mesmo o NPD, devem estar atentos se 
pelo menos não querem perder terreno localmen-
te no futuro próximo. Os Verdes, que cavalgam 
a onda da nova consciência ecológica, por vezes 
raiando o fanatismo ou histerismo, talvez por esta-
rem demasiado vocacionados para um único aspe-
to político, como o Bloc Québécois na defesa dos 
interesses do Québec, atraem uma franja do eleito-

JorGe correIA
rado que se interessa ou é mais sensível aos temas 
ambientais. Será que chega? É certo que há um 
esforço em ser mais abrangente, no entanto as pro-
postas por vezes serão pouco claras. Mas também 
em política o que poderemos chamar de claro?
O Partido Popular do Canadá liderado por Ma-

xime Bernier propõe, à semelhança de outras pro-
postas, uma radical via ao equilíbrio orçamental. 
Se em empresas por vezes isso por si só já é difícil 
e doloroso, para um país isso pode ser ainda pior. 
Os seus ataques à adolescente Greta Thunberg, ne-
gando que o Homem tenha sido autor ou coautor 
das alterações climáticas que todos nós podemos 
comprovar desde que saiamos de nossas casas, é 
tão negativo quanto o histerismo coletivo em torno 
destas mesmas questões. Se por vezes a firmeza 
das nossas convicções é necessária, esta firmeza 
não se deve sobrepor às evidências que estão à vis-
ta de todos, assim como revestir autoritarismo com 
a defesa de valores de liberdade evoca o populis-
mo tão em voga nos dias de hoje que cedo ou tarde 
trará as suas consequências nefastas.
A todos que são cidadãos canadianos, com 

pelo menos 18 anos no dia da eleição, deverão 
receber por correio um cartão com as informa-
ções sobre como votar. Se ainda não recebeu 
deve consultar elections.ca para verificar o seu 
registo, corrigi-lo se necessário e obter todas as 
informações relativas às eleições do próximo 21 
de outubro.
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anUlado

e o resto?

o caso de tancos, como 
se conhece à sacieda-
de, tornou-se com-

pletamente um caso político. 
Hoje, depois das mil e uma 
vicissitudes que vêm envol-

vendo este caso, há duas conclusões que se 
instalaram, quase definitivamente, junto da 
generalidade dos portugueses que acompa-
nham a vida da nossa comunidade.
Em primeiro lugar, embora raramente se fale 

de um modo aberto – é preciso estar-se entre 
gente com grande confiança entre si –, raros 
deixam de acreditar que terá de ter existido 
gente do meio militar muito a montante do tal 
furto de Tancos.
Hoje, está já divulgado pela grande comuni-

cação social um modelo explicativo do que se 
passou. Este modelo, porém, no domínio do fur-
to – finalidade, organização e realização –, só 
contempla concidadãos ditos pequenotes. Uma 
situação que sempre terá de trazer ao pensa-
mento dos mais velhos o histórico caso, nunca 
resolvido, dos dinheiros militares do Ultramar, 
ou mais recentemente e de que quase nada mais 
se soube, ao redor das messes da Força Aérea.
E, em segundo lugar, tudo o que acabará sem-

pre por pensar-se ao redor da notícia de hoje, 

no Diário de Notícias, sobre conclusões da Po-
lícia Judiciária sobre o caso de Tancos. Lê-se 
nesta edição, logo na capa, que a Polícia Judi-
ciária reuniu dezenas de recortes de imprensa 
com informações sobre a investigação ao furto 
de Tancos – cuja origem atribui à Polícia Judi-
ciária Militar –, que tiveram impacto negativo 
no processo, descredibilizando a investigação e 
minando irremediavelmente as diligências.
Olhando apenas esta expressão, surgem di-

versas dúvidas: o que se deverá entender por 
“minar irremediavelmente”? Quando se escre-
ve “cuja origem atribui à Polícia Judiciária Mi-
litar”, está-se perante uma crença, porventura 
forte, ou existem provas irrefutáveis a menos 
de um mínimo de dúvida? Por fim, tudo aponta 
para que aqueles “acervos de recortes de im-
prensa com informações sobre o furto de Tan-
cos” não sejam os únicos no domínio omni-
presente da violação do segredo de justiça em 
Portugal. A verdade – falo aqui de memória – é 
que a Polícia Judiciária nunca terá descoberto, a 
partir de acervos similares, se também de si, ou 
de procuradores, ou de juízes, ou de advogados, 
ou de políticos também terão surgido, de acor-
do com ponto de vista seu, fugas daquele tipo, 
que ora atribuirá à Polícia Judiciária Militar.
Hoje, vá-se por onde se for, ninguém deixa 

de reconhecer que o caso de Tancos passou a 
ver-se marcado por uma intransponível inter-
pretação política. De resto, a generalidade dos 

portugueses há muito vem perdendo a sua con-
fiança na generalidade das instituições. Uma 
dessas instituições é o Sistema de Justiça, com 
ponderações maiores para o Ministério Público 
e para a generalidade das polícias com poderes 
de investigação criminal.
Claro está que se um jornalista perguntar por 

este tema a algum nosso concidadão, de pronto 
dele nos chega a resposta cobarde: ah, sim, eu 
confio completamente na Justiça, e não duvi-
do de que a nossa Polícia Judiciária é uma das 
melhores polícias do mundo. A verdade é que 
a Polícia Judiciária há décadas que não conse-
gue pôr um fim na violação do segredo de jus-
tiça. E é bom não esquecer a tal REDE, a certa 
altura referida por Joana Marques Vial, e que 
tanto fez subir a tensão arterial de um vasto pu-
nhado de concidadãos nossos... E é muito bom 
ler a excelente obra dada à estampa pelo nosso 
concidadão Jorge Silva Carvalho, que liderou 
o SIED, bem como, se possível, ver ou rever a 
interessante entrevista por si dada, na RTP 3, a 
Vítor Gonçalves.
é bastante provável que assista razão à Po-

lícia Judiciária, à luz das referências que o 
Diário de Notícias nos fornece logo na sua 
capa de hoje, mas a verdade é que este caso 
ao redor de tancos é só mais um, porque dos 
mil e um restantes envolvendo violação do 
segredo de justiça...nada. Falta o resto quase 
todo.

texto: HélIo
berNArDo loPeS

MikE PEncE vai à turquia nas PróxiMas 24 hOras Para nEgOciar cEssar-fOgO
O nosso objetivo número um é aplicar a nossa diplomacia para tentar alcançar um cessar-fogo e colo-
car a situação sob controlo” após a ofensiva militar de Ancara, disse o alto funcionário norte-americano, 
que falou sob a condição de anonimato, em declarações à comunicação social internacional. Mike Pen-
ce, que tinha indicado na segunda-feira que em breve iria deslocar-se à Turquia a pedido do presidente 
Donald Trump, irá à capital turca (Ancara) com o conselheiro de segurança nacional, Robert O’Brien, e 
com o enviado especial dos Estados unidos para a Síria, James Jeffrey.
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texto: rIcArDo
ArAúJo PereIrA

fisioteraPia Política

Sabemos que o mun-
do está em boas mãos 
quando o debate polí-

tico reproduz, talvez com um 
pouco menos de sofisticação, 

as conversas sobre futebol. Falta na nossa 
grande área? Não me pareceu. 
Falta na grande área deles? Penalty! Por 

exemplo: Hillary Clinton usou o e-mail 
errado para as suas comunicações. Penal-
ty! Donald Trump pediu a uma potência 
estrangeira para investigar um adversá-
rio político. Não me parece que haja in-
fração. O futuro é dos fisioterapeutas. O 
contorcionismo necessário para defender uma 
coisa e o seu inverso tem de gerar hérnias muito 
dolorosas na coluna. Como gosto muito de ver a 
imaginação humana em ação, tenho acompanha-
do com interesse os argumentos dos apoiantes de 
Trump para justificar o injustificável.
Tenho todo o gosto, aliás, em avançar com al-

guns argumentos que eu próprio inventei para 
ajudar o presidente dos Estados Unidos a evitar a 
destituição. Peço ao leitor que mantenha presen-
te o seguinte pensamento, que define o espírito 
dos nossos dias: o que vai ler a seguir é sátira 
hoje, mas muito provavelmente será realidade 

amanhã.
O caso em que Donald Trump é alvo de algu-

mas das mais graves acusações que já foram fei-
tas a um presidente norte-americano revela, sem 
margem para dúvidas, a dimensão de grande es-
tadista do líder dos EUA. Trump terá usado o 
poder do seu cargo para solicitar a intervenção 
de uma potência estrangeira nas próximas elei-
ções americanas. Ou seja, fica desmentido que 

Trump resista à entrada de estrangeiros 
nos Estados Unidos: não só os acolhe 
como deseja que eles participem ativa-
mente na vida política da América. É 
um exemplo muito refrescante de con-
cessão de cidadania plena a naturais de 
outros países.

A melhor defesa de Trump é enviar ao Con-
gresso a declaração que todos os homens fazem 
quando são apanhados por causa de atos que fo-
ram apanhados a cometer através do telefone: 
“Querida, isto não é o que parece.” Só por muita 
má vontade o congresso não aceitará essa jus-
tificação sincera. Sobretudo se, a seguir, Trump 
oferecer um anel ao congresso, para encerrar o 
assunto. Trump talvez tenha feito coisas ilegais, 
mas pelo telefone da sala oval, que é o canal cer-
to. Hillary Clinton pode não ter feito nada ilegal, 
mas comunicou pelo seu e-mail pessoal, que é o 
canal errado. Vamos concordar em dizer que se 
trata de um empate e não se fala mais nisso.

Macau cOM rEcEssãO dE 1,3% nEstE anO E 1,1% EM 2020
De acordo com o documento, há uma forte revisão em baixa da evolução da economia ma-
caense, já que no último relatório sobre a região, em abril, os técnicos do Fundo antecipavam 
um crescimento acima dos 4% para este ano. O relatório não dá explicações sobre a razão 
desta alteração significativa na previsão de crescimento económico, mas fica claro que o de-
semprego deverá manter-se abaixo dos 2%, já que o FMi prevê uma estabilização da taxa no 
ano passado e neste e no próximo nos 1,8%. A inflação, por seu turno, deverá descer dos 3% 
registados no ano passado para 2,4% este ano e 2,7% em 2020. 

Passei muito tempo pro-
curando ajuda, mas as 
promessas nunca foram 
cumpridas, até que che-
guei ao POdErOsO 
xaMã e ele colocou meu 
marido de pé. Ele me 
deixou por outra mulher 
e mudou completamente 
comigo. O xaMã fez al-
guns rituais e uma novena 
e só em 9 dias ele estava 
procurando por mim. Ele 
me pediu para voltar para 
casa e passar as férias 

juntos como uma família. Meu coração está muito feliz 
e satisfeito. Graças a este xaMã, poderei partilhar este 
Natal com o meu marido. 

antOnEtta k.

éramos uma família feliz ao 
lado de nossos filhos, mas 
essa felicidade acabou por 
causa da infidelidade do 
meu marido. Nós nos de-
sestabilizamos de uma ma-
neira enorme. Pedi-lhe para 
sair de casa e nunca mais 
voltar. Visite o xaMã para 
entender melhor porque ele 
estava confuso e através de 
uma roupa ele fez um estudo 

profundo e viu claramente como uma mulher o estava 
dominando através da Magia nEgra por interesse 
económico. Eu dou infinitos agradecimentos ao xaMã 
por libertar meu marido daquela mulher má e suas más 
intenções. Agora nossa casa voltou a ser como antes. 

aisha P.

Eu sempre fui um ho-
mem muito dedicado à 
minha casa. Tentando 
dar o melhor como ma-
rido e pai. 
infelizmente, minha es-
posa começou a ter um 
comportamento inco-
mum. 
Começou a ficar cada 
vez mais distante, de-
sesperada, eu vim com 
o MEstrE e sou gra-
tO infinitamente por ter 
devolvido minha família. 

MauricE davOinE
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Vemos, oUVimos e lemos…

Ponto 1 - “Vemos, ouvi-
mos e lemos, não po-
demos ignorar…” este 

poema é de Sofia de Mello 
breyner e foi entoado por 

muitos Portugueses como símbolo da liberda-
de no nosso País. talvez as gerações mais no-
vas, que já viveram em plena Democracia à 
nossa custa, não o identifiquem no meu texto. 
No entanto, ao povo que saiu da miséria e do 
poder absoluto em 1975 este canto foi e é um 
alerta de vitória, bem como da paz possível no 
tempo dos homens.

Esta introdução vem a propósito das eleições para 
a Assembleia da República e dos resultados que 
obtivemos. Ganhou o Partido Socialista, como era 
previsível, tanto no Continente como nos Açores. 
O trabalho de quadro anos não foi ignorado nem 
desrespeitado. E o ministro das Finanças – Mário 
Centeno – talvez tenha sido um dos motivadores 
para que os resultados fossem esses. Nem tudo se 
deve ao António Costa e aos restantes Ministros. 
A forma como estes quatro anos de governação 
da geringonça – PS/PCP/BE/OS VERDES – se 
desdobraram para ultrapassar o que fora feito aos 
trabalhadores e pensionistas, tão lesados no tem-
po da Troica e de Passos Coelho e a sua trupe, foi 
consistente, corajosa e ambiciosa no cumprimen-
to das dificuldades de Portugal em muitas áreas 

da governação sem esquecer as pessoas e as suas 
aspirações. Nos Açores assistimos a isto: o PS ob-
teve 40,06 de votos e o PSD 30,21. Dos outros 
partidos não me apetece falar. Certamente estes 
resultados estavam mais ou menos previstos. O 
Partido Socialista tinha as eleições mais ou menos 
ganhas, apesar de estarmos um pouco (ou muito?) 
cansados do seu jogo de xadrez. No entanto, não 
é de descurar os resultados obtidos pelo Partido 
Social Democrata. Eu não esperava. Como um 
velhinho, com dificuldades de locomoção e algu-
mas aldrabices às costas a pesar-lhe, a “coisa” até 
que lhes correu demasiado bem. Não havia outro 
que nos pudesse dar garantias de uma governação 
diferente, talvez como a da República, ou seja co-
ligada com algum partido decente. Política é isto. 
De tal forma que o tal velhinho até disse que nas 
eleições para o Governo Regional vai ganhar. São 
tão engraçados e sonhadores os velhinhos…
Ponto 2 – temos um Poeta madeirense no Va-

ticano como cardeal. Parabéns. uma escolha 
que nos merece um olhar diferente sobre a re-
ligião e a cultura.
Título – A Noite Abre Meus Olhos
Poema de José Tolentino Mendonça
Caminhei sempre para ti sobre o mar encrespado 

na constelação onde os tremoceiros estendem ron-
das de aço e charcos no seu extremo azulado. Fer-
rugens cintilam no mundo. Atravessei a corrente 
unicamente às escuras e construí minha casa na 
duração. De obscuras línguas de fogo, de lianas, 
de líquenes a aurora para a qual todos se voltam 
leva meu barco da porta entreaberta. O amor é 
uma noite a que se chega só.  Uma simples home-
nagem a um Cardeal, homem de letras, medita-
ção, oração e compaixão. Diz-se que ao receber as 
insígnias cardinalícias das mãos do Papa Francis-
co, Tolentino disse baixinho: O que me fez, Santo 
Padre? E Este respondeu – És o Poeta do Vatica-
no. Precisamos tanto de poetas, Tolentino!
E, realmente, andamos todos a fingir racionali-

dades que não podem nem devem ser as únicas 
construtoras dos nossos caminhos. Quantos de 
nós vivem sequiosos de uma palavra doce, um 
abraço, um afeto sincero e desinteressado. E es-
tamos cada vez mais sós. É o marido ou a mu-
lher que precisam do chamado “espaço para si”; 
é a criança que vem da Escola e a única distração 
que lhe propõem é uns desenhos animados “feios 
como tudo” em vez de a levarem para a cozinha 
contando-lhe estórias enquanto o jantar se vai 
aprontando; é o drama dos mais velhos que no seu 
isolamento adormecem em frente à televisão ou, 
tristes, se deitam para não sentirem o tempo pas-
sar. Precisamos de mais poetas e mais amor.

ProF.ª mArIA 
DA coNceIção brASIl

folio em óBidos o mais
internacional de semPre

Dezenas de escritores de 12 países dos 
quatro cantos do mundo marcaram 
presença na quinta edição do fólio 

que decorreu entre 10 e 20 de outubro em 
Óbidos e subordinado ao tema “ o tempo e 
o medo “ o festival contou ainda com exposi-
ções e iniciativas musicais, num total de 295 
horas de programação e 500 intervenientes.
Eu como colaborador deste jornal, e estando 

em Portugal não podia deixar de noticiar aos 

leitores do jornal A Voz de Portugal tal evento, 
estando perto da vila de Óbidos.
O presidente da república de Cabo Verde, Jor-

ge Carlos Fonseca, que é também poeta e es-
critor esteve presente na abertura do fólio a 10 
de Outubro. No encerramento esteve presente o 
escritor português José Rodrigues dos Santos, 
que fez o pré lançamento do seu novo livro e 
falou sobre a inteligência artificial e o seu im-
pacto na sociedade. 
Pelo meio durante 11 dias haverá 160 iniciati-

vas envolvendo cerca de meio milhar de pessoas, 
contará com autores e pensadores portugueses, 
mas também vindos de Angola, Bélgica, Bra-

sil, Cabo Verde, Dinamarca, Espanha, França, 
Índia, Itália, Suécia e Tailândia entre os parti-
cipantes o Brasil é o que tem mais individua-
lidades, Geovani Martins, o poeta Francisco 

Bosco e os franceses Matias Ennard, entre ou-
tros. Uma diversidade que torna o debate muito 
mais interessante, pois conseguimos confrontar 
as diversas culturas pelo mundo, foram as pa-
lavras de Paula Ganhado do executivo do fólio. 
Para além de uma plataforma de encontro entre 
línguas e literatura, Óbidos pretende ainda ser 
um palco para debater temas atuais que preo-
cupam as sociedades. A refletir esta problemá-
tica estão pensadores de várias áreas, desde a 
filosofia à ciência política passando pela eco-
nomia, educação e tecnologia, tais como José 
Gil, José Eduardo Água Lusa, Hélia Correia, 
e Nuno Júdice, também o humorista Ricardo 
Araújo Pereira, Maria Rueff fará a ligação en-
tre o medo e o humor. Gonçalo Tavares trará a 
Óbidos o Wrong House Projecto, que consiste 
em folhas de papel e texto do escritor que vão 
estar em vários locais convidando os visitantes 
a desenhar o que é para eles o conceito da casa 
errada, no final será feita uma exposição com 
propostas apresentadas.

“EstE É O MOMEntO Mais gravE da história dEMOcrática EsPanhOla”
A Catalunha volta a estar a ferro e fogo na sequência da decisão do Supremo espanhol de con-
denar nove líderes separatistas catalães a penas entre os nove e os 13 anos de prisão. uma 
decisão que gerou uma onda de protestos na Catalunha e reacende a cisão entre catalães e 
espanhóis.  Em declarações à TVi, Paulo Portas sublinhou que “este é, porventura, o momento 
mais grave da história democrática espanhola desde o chamado 23 de fevereiro de 1982 quando 
houve uma tentativa de reverter pela força a transição para a democracia” e traçou uma compa-
ração entre Portugal e Espanha.

JorGe mAtoS
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temos qUe saBer de onde Viemos, 
Para saBer Para onde Vamos!

texto:
JoSé DA coNceIção

Ao sairmos do ponto 
A para chegarmos 
ao ponto b, sabemos 

que à partida derivamos de 
um povo quase pré-históri-

co! um povo que descobriu os quatro cantos 
do mundo, sem aparelhagens sofisticadas, 
orientavam-se quase só com o Sol poente, e o  
crescente, com as estrelas, e a rosa dos ven-
tos.
Hoje com tanta aparelhagem moderna, quase 

metade do mundo anda perdido!
Quando falo em perdido, não me estou a refe-

rir ao sentido da agulha magnética, falo apenas 
no sentido de perder-se de si mesmo, devido 
à evolução tão veloz que o mundo tem estado 
a tomar . Por vezes as pessoas sentem perder 
aquelas raízes que sempre os guiaram no bom 
sentido através desta estrada sinuosa com todos 
os seus solavancos.
O Mundo está a tomar uma inclinação oposta a 

tudo aquilo que aprendemos para poder vegetar 
nesta terra, creio que estamos a viver entre dois 

caminhos paralelos.
Quando se entra num transporte público, ra-

ramente se vê alguém a ler o jornal! À parte 
de alguns idosos que continuam com os seus 
bons hábitos, além disso só se vê pessoas a 
brincarem com os telefones, ou com as tabletes, 
ninguém conversa, não há uma galanteria entre 
jovens, não aparece um a cantar ou a assobiar, 
enfim no meu tempo essas coisas aconteciam! 
Hoje encontram-se pessoas na rua a falarem e 
a rirem-se sozinhas. Sei que há quarenta anos 
atrás, se uma pessoa passasse na rua a falar e a 
rir-se sozinha, as outras pessoas pensavam logo 
que se tratava de algum tolinho que tinha fugi-
do do manicómio. Felizmente que estamos ao 
corrente do que se passa! Enfim vivemos num 
mundo estranho! E, isto não é normal! Esta evo-
lução creio que nos está a levar ao principio do 
fim do mundo! Drogas legalizadas pelo próprio 
governo. Sinceramente não gostava de ter hoje 
outra vez vinte anos! E, ter que passar ao lado 
do paraíso onde nasci e, de ter que me privar de 
todos os bons conselhos e valores que me foram 
incutidos pelos meus pais. Quanto a mim creio 
que esta juventude dentro desta modernidade 
toda e, com o acesso tão rápido que têm a todas 

as informações possíveis e imaginárias, e com 
todas estas aparelhagens que cortam o diálogo 
e as relações humanas, estão a tornar-se em ge-
rações robotizadas. Claro que eu de forma ne-
nhuma sou contra o progresso, porque se o pro-
gresso não existisse a vida perdia o seu sentido. 
Contudo acho que todo o progresso tem o seu 
lado positivo, e o seu lado negativo, ou seja os 
efeitos colaterais. E, é aqui que o dever funda-
mental de cada cidadão deve entrar em ação; é 
o de educar os seus filhos dentro de uma certa 
disciplina explicando-lhes que na vida existem 
horas para tudo: para brincar, para estudar, para 
ver a televisão, para jogar com a Internet, etc. 
Porque se um dia perdermos o diálogo e contac-
to humano, a vida perde todo o seu valor e todo 
o sentido de ser. 
Enfim não quero ser pessimista mas se os pais 

não se consciencializarem deste fator tão im-
portante na vida dos seus filhos, indiretamente 
estão a  tornar-se cúmplices das suas derivações 
futuras  robotizadas no mundo frio e inóspito 
onde as emoções, o amor e a beleza não estarão 
presentes. E, então aí isto passa a ser um mundo 
de tal forma transformado que nem os lagartos 
cá querem viver.

alianÇa EscOlhE nOvOs POrta-vOZEs E MantÉM santana na lidEranÇa
Bruno Ferreira Costa, que é o novo porta-voz do partido, em conjunto com Daniela Antão, trans-
mitiu à agência Lusa os resultados da reunião do Senado Nacional do Aliança, órgão máximo 
entre congressos, que se realizou segunda-feira num hotel de Lisboa. O antigo primeiro-ministro 
Pedro Santana Lopes mantém-se presidente do partido, com “total confiança e total empenho 
naquilo que é uma luta comum, pelo projeto, pelos valores, pelo programa, e em ambiente de 
otimismo”, declarou.

 

 

 

PARABÉNS 
Ao nosso jovem associado 

DANNY LOPES 

Recipiendário da bolsa da 

Fundação Desjardins – categoria 
perseverança escolar 

 

Bravo, continua! 
Informamos os nossos jovens que se encontram 
abertas as inscrições até ao dia 28 de outubro para 
a entrega dos vossos projetos. 

Para mais informações, por favor contatar : 

fondationdesjardins.com/prix 
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“Nunca houve farsa tão grande”, afirmou o líder do principal partido da oposição, na aber-
tura do debate após o Discurso da Rainha segunda-feira, apontando o facto de o Governo 
não ter uma maioria parlamentar e ter perdido todas as votações na Câmara dos Comuns 
desde que entrou em funções. Provocado sobre o bloqueio a eleições antecipadas, Corbyn 
disse que só vai dar o seu apoio depois de garantido um adiamento da data de saída do 
Reino unido da união Europeia (uE) para depois de 31 de outubro.

Nos último anos estamos a ver que a 
comunidade está a ter mais ou menos 
200 festas durante o ano. um número 

bastante alto para a comunidade. eu calculei 
este número com todas as associações, igrejas 
e organismos associativos. 
É claro que somos mais ou menos 60 000 por-

tugueses no Quebeque e nem todos vão às fes-
tas. É de louvar todos os organismos que fazem 
festas porque não é fácil organizar uma festa que 
agrade todos. A Associação Saudades da Terra 
QuebeQuente é indiscutivelmente a melhor e 
maior organização na comunidade fazendo duas 

grandes festas na missão de Nossa Senhora de 
Fátima, sem esquecer que esta organização é a 
comissão organizadora da festa do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres em Montreal, organizando 
um fim de semana incrível organizando também 
uma angariação de fundos para esta festa. Atra-
vés da história desta organização tiveram suces-

Uma noite extraordinária
so ano após ano, mesmo após se deslocarem de 
Montreal para Laval. O público continuou a vir 
em grande grupo. Este grupo associativo mere-

ce muito por tudo o que eles fazem, diretamen-
te e indiretamente tocando a nossa comunidade 
quando necessitam.
Sábado, 12 de outubro, festejou-se em grande a 

festa em Honra de São Paulo da Ribeira Quente, 
e mais uma vez, muitos ficaram admirados, pelo 
excelente trabalho que foi feito pela organização 
do evento, começando pela apresentação da sala, 
mesas preparadas com estilo, todas as cadeiras 
estavam foradas e decoradas de vermelho.

A Festa iniciou-se às 20h com a apresentação 
da equipa organizadora e a equipa que vai ser-
vir durante toda a noite. Este ano o presidente da 
Associação, Roberto Carvalho, iniciou as boas-
-vindas com toda a sua equipa no palco e ofere-

SylVIo mArtINS

FeStA em HoNrA De São PAulo
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9candidata PrEsidEncial nOs Eua PrOva
quE nãO POdE cOnfiar nO facEBOOk
A campanha de Elizabeth Warren, candidata presidencial às eleições de 2020 nos EuA, 
partilhou no Facebook um anúncio falso para provar como o Facebook não está pre-
parado para aceitar anúncios de campanhas políticas. “Notícias de última hora: Mark 
zuckerberg e o Facebook acabaram de apoiar a re-eleição de Donald Trump. Estão pro-
vavelmente chocados e podem pensar ‘como pode isto ser verdade?’

cendo um momento de silêncio em honra do 22º 
aniversário do deslizamento de terras em Ribeira 

Quente nos Açores, originado por fortes chuvas, 
provocando 29 mortos, 3 feridos graves e desa-
lojando 36 famílias. Um dos piores eventos que 

aconteceu nesta linda freguesia que chama-se 
Ribeira Quente, do concelho da Povoação.
Foi servida uma boa entrada variada de petis-

cos, depois trouxeram as boas amêijoas com um 
excelente molho, sopa, salada, prato principal e 
a sobremesa.
Podemos notar que os vinhos portugueses são 

reis aqui, verde, Mateus, branco e tinto, foram 

vendidos a ótimo preço. Esta noite memorável 
brilhou com o seu espetacular efeito visual, gra-
ças à decoração do salão, assaz elegante nas suas 
cores, luz, alegria, boa gente, etc. Tudo a módico 
preço para esta magnífica festa.
Este ano foi o conjunto “Unique Touch” que 

deu um espetáculo extraordinário, muito profis-

sional e bem mexido, sem esquecer o DJ Alex 
Moreira, que marcou muito bem a sua presença 
até ao fim da noite. 
Todos os anos a Associação está sempre atenta 

a todos que ajudam a associação e que ajudam 

a sua terra natal. O convidado de honra foi João 
Furtado, uma pessoa que ajuda muito a Ribeira 
Quente. José Furtado e Margarida Amaral são 
duas pessoas que ajudaram a associação duran-
te muitos anos. O resto, é história, e o domingo 
serviu certamente de dia de descanso para os or-
ganizadores, que trabalharam muito, e talvez até 
para algumas pessoas que dançaram muito. Pelo 
que se viu durante a festa, temos a certeza que 
todos gostaram desta linda noite.
A Associação Saudades da Terra Quebequente 

agradece a todas as pessoas que se implicaram 
durante a preparação deste grandioso evento. 
Pelo meu lado, agradeço aos organizadores 

pelo seu empenho e dedicação durante todos 
estes anos, e viva a ribeira Quente!
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carnEirO: Carta Dominante: a Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Cuidado com os amores que só cau-
sam sofrimento e dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá 
a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: 

Período favorável no que concerne a situação laboral. Poderá vir a 
receber benefícios. Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

tOurO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que signifi-
ca Amiga Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua famí-
lia e à pessoa amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: 
Poderá ser afetado por dores musculares. Dinheiro: este 

período será caracterizado por dúvidas profissionais que poderão 
fazê-lo tentar ser mais contido relativamente aos seus gastos. Nú-
meros da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

gÉMEOs: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. 
Opte por fazer aquela viagem há muito planeada. Saúde: 
Atravessa um período regular a este nível, sem sobressal-

tos nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos 
alcançados. Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

caranguEjO: Carta Dominante: Valete de Paus, que sig-
nifica Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar 
por pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde: 
Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não 

seja demasiado autoconfiante neste domínio, pois as coisas podem 
não correr como o previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

lEãO: Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: neste momento estará mais confiante e, por isso, 
encontrará facilmente um clima de equilíbrio nas suas rela-
ções. Saúde: Cuidado com a alimentação que faz, opte por 

alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspe-
tivas avizinham-se a este nível, por isso defina cuidadosamente os 
seus objetivos e empenhe-se na sua concretização. 
Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

virgEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-
-vontade com que aborda as pessoas e as situações tra-
duzem-se num clima tranquilo na vida sentimental. Saúde: 

Encontra-se num momento favorável, mas em que cometerá alguns 
excessos. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcan-
çar os seus objetivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

BalanÇa: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas 
oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá en-
contrar um novo amor ou solidificar o atual. Saúde: Pos-

síveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja 
mais otimista! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá 
sofrer alguns enganos. Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

EscOrPiãO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos 
momentos de harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não 
apresenta quaisquer motivos de preocupação neste plano. 

Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos. 
Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

sagitáriO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: uma paixão atual poderá acabar 
com o passar do tempo, mas não se preocupe pois haverá 
ótimas novidades a nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará 

de grande vitalidade neste período. Dinheiro: Siga os conselhos de 
peritos antes de iniciar algum negócio, não se atire de cabeça sem 
avaliar as consequências. 
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

caPricórniO: Carta Dominante: 3 de Paus, que signi-
fica Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e 
pense muito bem antes de assumir uma relação. Saúde: 
A sua alimentação deverá ser um pouco mais equilibrada. 

Dinheiro: Não se exceda nas suas compras, pois não está no mo-
mento indicado para o fazer. 
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

aquáriO: Carta Dominante: A Força, que significa For-
ça, Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a ima-
ginação desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as 
constantemente. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores 

de rins. Dinheiro: é provável que tenha de enfrentar alguns proble-
mas financeiros, mas tudo se resolverá. 
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEixEs: Carta Dominante: o Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os 
seus familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer de 
algumas dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado 

com os gastos inesperados, planifique muito bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

Uma Verdadeira Viagem
gastonómica em BoisBriand

texto: SylVIo
mArtINS

Gil eanes, João Gon-
çalves Zarco, barto-
lomeu Dias, Pedro 

Álvares cabral, Fernão De 
magalhães, Gonçalo Velho 
cabral, Diogo cão e Vasco de 

Gama foram grandes navegadores e a histó-
ria iniciou-se assim com o nome de Portugal a 
frente de todos e líderes incontestáveis a nave-
gação através do mundo. 
Hoje em dia Portugal é uma nação orgulhosa da 

sua história e das suas raízes. Agora os portugue-
ses estão a conquistar o mundo através da gastro-
nomia. Podemos notar que nestes últimos jornais 
estamos a apresentar grandes restaurantes e chur-

rascarias através de Montreal. Esta semana vamos 
um bocadinho mais longe, e desta vez vamos à 
cidade de Boisbriand. 
Boisbriand é uma das cidades mais novas desta 

província e com acessos através de 3 boas auto-
-estradas 13, 15 e a 640. Podemos também con-
templar as lindas paísagens desta cidade e ao mes-
mo tempo podemos ir ao restaurante Escudo. O 
nome do restaurante tem um grande significado 
para nós, portugueses. É a nossa moeda antiga de 
portugal mas também é o nome que dignifica o 
brasão do nosso país e que é representado no logo 
do restaurante que foi muito bem imaginado.
Está situado no 49 chemin de la Grande Côte bem 

pertinho da autoestrada 15 norte. Os proprietários 
são três irmãos, Jaime Filipe, Pedro Nuno e Victor 
Hugo. Eles já trabalharam em vários restaurantes 
através da comunidade tal como o Douro, Moi-
shes, Boca Ibérica, St-Laurent Frappé, Restaurant 
St-Hubert, Maxi Frite e muito mais. Toda esta 
experiência deste três homens culminaram neste 
projeto gastronómico. O restaurante não é grande, 
há mais ou menos 15 a 20 lugares e em apresenta-
ção é realmente um dos mais lindos dos restauran-
tes portugueses. O mural no fundo do restaurante 

foi feito por eles num estilo moderno e a história 
do fado e o hino nacional em português e francês 
é realmente uma linda definição da nossa cultura, 
também podemos observar que através das pare-
des principais há produtos de todas as qualidades 
e notámos que há bolsas para senhoras em cortiça 

vindas de Portugal. Há tambem uma faixa azul 
com pratos tipicamente portugueses e que foram 
assinados por artistas, escritores famosos que vie-
ram comer no restaurante. Ao canto tem uma de-
coração que representa azuleijos e que dignifica 
as grandes guerras de Portugal. 
Agora, vamos ao mais importante... a ementa e o 

que lá há no restaurante. Há uma boa variedade de 

petiscos, Sumol com certeza, frango muito bem 
temperada no churrasco, febras, um prato misto 
com chouriço, frango e costeletas acompanhados 
por salada e batatas fritas que é um dos melhores 
pratos para poder saborear um pouco de tudo, e a 
famosa poutine à portuguesa com frango e chouri-
ço misturado. Há sandes e saladas, achei que a sa-
lada foi uma das melhores e que é concebida com 
queijo fresco e temperada à moda portuguesa. E 
não devemos esquecer a nossa famosa sobremesa, 
uma saborosa nata. Todas as receitas e molhos são 
receitas de família. 
o restaurante está aberto há cinco anos e é 

uma verdadeira história com muito sucesso 
para os três proprietários. Parabéns.

fOrtnitE... ‘dEsaParEcEu’
Fortnite’ já é considerado um dos jogos mais populares da atualidade mas está a dar 
especialmente que falar nesta manhã de segunda-feira, dia 14, devido ao facto de ter 
(pura e simplesmente) deixado de existir. Sim, o famoso ‘battle royale’ está a ser alvo de 
atenções por ser atualmente impossível de jogar por todo o mundo devido ao facto de um 
buraco negro ter ‘engolido’ todo o mapa de jogo e jogadores. O motivo prende-se com o 
encerramento da décima temporada, com um meteoro a ter criado um buraco negro que 
pode, atualmente, ser visto por todos.
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12 incidEntE dE antóniO cOsta cOM idOsO É O Mais rEcEntE jOgO viral
Os últimos dias de campanha eleitoral na semana passada foram marcados por um desen-
tendimento entre o então candidato António Costa pelo PS e um idoso. Na origem do desen-
tendimento esteve uma acusação (falsa) do popular em como o primeiro-ministro estaria de 
férias na altura dos incêndios de Pedrógão Grande em 2017. O desentendimento foi tal que 
até já inspirou um jogo que ganhou nos últimos dias contornos virais. De nome ‘Afasta o Cos-
ta’, o jogador controla o segurança do primeiro-ministro e tenta impedi-lo de agredir o idoso. 
O jogo já está disponível no https://labs.devmojos.com/games/afasta-o-costa

adeUs ao ParqUe Pedro da silVa
texto: SylVIo
mArtINS

era uma vez um se-
nhor Pedro da Silva 
“dit le Portugais” veio 

ao canadá para se instalar e 
ter uma nova vida. ele foi o 
famoso carteiro que viajou 

através do canadá para levar o correio. ele 
foi lindamente dignificado e as comunidades 
espalhadas no Canadá fizeram grandes ho-
menagens, estátuas, bairros, nome de rua, ou 
um lindo parque em laval.
Eu me lembro deste evento como era ontem, esti-

ve com o “Maire” de Laval, o sempre bem simpá-

tico Gilles Vaillancourt que inaugurou o parque. 
Foi um grande evento para a Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima em Laval em 2007 e para o padre 
José V. Arruda. Uma das maiores prendas que a 
Cidade de Laval e a Comissão Escolar de Laval ti-
nham prestado à comunidade “O que foi dito pelo 
padre José Vieira Arruda no seu discurso foi feito, 
para alegria da comunidade portuguesa de Laval.
Já disse muitas vezes o que é escrito fica, o que 

é assinado é para a vida. Desde a inauguração 
no sábado, dia 19 de agosto de 2007 até agora 
todas as pessoas envolvidas já foram embora. O 
“Maire” Gille Vaillancourt não está mais no po-
der, o padre José Vieira Arruda não sei onde ele 
está, disseram-me que ele estava numa igreja no 
Brasil. As pessoas que estão na direção da Mis-

são de Nossa Senhora de Fátima não estão todos 
lá e o famoso papel e assinaturas comprovando o 
entendimento relativo à existência do Parque por 
50 anos está em paradeiro desconhecido.

Foi feita há uma ano uma “PETIÇÃO” com 
1250 assinaturas. Será que foi apresentado, não 
sei. Falei com várias pessoas que estão envolvi-
das na igreja e todos disseram não fazer nada e 
esperar. Acho que foi um grande erro. A Voz de 
Portugal devia ter feita a investigação e apanhar 
tudo e informar a comunidade do que estava a 
acontecer. Como eu sempre disse, “sozinho não 
podemos fazer muitas coisas mas todos juntos 
podemos fazer mexer todos os pilares dos gover-
nos”, é só mexer um pouquinho e ir lá.
Agora já é tarde, o correto foi destruído e agora 

esta obra que foi feito pela comunidade portu-
guesa de Laval já não existe. Será que um dia 
esta Comissão Escolar pode decidir que precisa 
do estacionamento da Igreja ou mesmo o terreno 
da igreja? Será que temos toda esta papelada ou 
estamos em risco de perder a Missão de Nossa 
Senhora de Fátima?
A Voz de Portugal vai começar a investigar o 

que aconteceu e vamos informar-vos pouco a 
pouco o que aconteceu...
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 Boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

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: 
1 pepino; ½ pimento ver-
melho; 1 manga; 3 c. sopa 
azeite; 1 c. chá sumo de 
lima; 1 c. café mostarda; 
1 c. café sal + 1 c. chá; qb 
mistura de pimentas em 
moinho; 400 g atum fresco
qb cebolinho; 1 c. sobre-
mesa sementes de sésamo 
Pura Vida; 200 g quinoa; 1 
cenoura; 125 g rabanetes; 
200 g tomate cherry; 1 emb. 
rúcula selvagem 

receIta do cheFe rIBeIro

5

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

5

8

tártaro de atUm com salada de qUinoa
6

7

PrEParaÇãO:  1. Corte metade do pepino ao meio no sentido do comprimento, retire-lhe a 
parte central com as grainhas e corte-a em cubos pequenos. Reserve.
2. Corte o resto em rodelas finas e reserve. 3. Limpe o pimento das sementes e películas 
brancas e corte-o em cubos do tamanho dos do pepino. 4. Descasque a manga, corte a polpa 
em cubos pequenos e reserve-os. 5. Misture o azeite, o sumo da lima, a mostarda, a colher de 
café de sal e um pouco de pimenta e reserve. 6. Pique o atum com uma faca afiada, coloque-o 
numa tigela e junte-lhe cebolinho picado, as sementes de sésamo e o molho reservado. Mistu-
re, tape com película aderente e leve ao frigorífico 30 minutos. 7. Coza a quinoa com o restante 
sal 8 a 10 minutos. Retire-a do lume e reserve. 8. Corte a cenoura em cubos pequenos, os 
rabanetes em rodelas finas e o tomate em quartos e misture tudo com a quinoa. 9. Envolva 
os cubos de pepino e de manga reservados com a mistura de atum. 10. Distribua as rodelas 
de pepino pelos pratos e, com a ajuda de um aro de metal, enforme o tártaro, dispondo-o em 
seguida sobre as rodelas de pepino. Decore com rúcula e sirva com a quinoa.

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

3
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3
6

1
5
8

9

8

Momentos frescos e deliciosos para um refeição especial de tártaro de atum com manga
e pimento vermelho. sirva com a salada de quinoa e tomate cherry. colorido e arrebatador!
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14 “quE a rússia, a china Ou naPOlEãO ajudEM a sÍria a PrOtEgEr Os curdOs”
Donald Trump defendeu a decisão de retirar as tropas norte-americanas do nordeste da Síria e recuou na 
promessa feita na semana passada, quando afiançou que “estamos a sair da Síria, mas não abandonamos 
os curdos”. A julgar pelos tweets que publicou, Trump terá mudado de opinião no decurso da ofensiva turca. 
“Depois de derrotar 100% o califado do iSiS, eu retirei as nossas tropas da Síria. Deixem a Síria e Assad 
proteger os curdos e lutar contra a Turquia pelo seu território. Eu disse aos meus generais, ‘porque devemos 
estar a lutar pela Síria e por Assad para proteger o território do nosso inimigo?’. Quem quiser ajudar a Síria 
a proteger os curdos, seja a Rússia, a China ou Napoleão Bonaparte, está bom para mim”, escreveu Trump.

colheita de maçãs do “Vamos comer JUntos”

o Vamos comer Jun-
tos, uma das inú-
meras atividades 

da universidade dos tempos 
livres (utl), iniciou a sua 
temporada de atividades, na 

passada quarta-feira, com a colheita das ma-
çãs, no mont-Saint Grégoire.
A viagem no autocarro foi simplesmente muito 

boa com boa gente. Fomos acolhidos no pomar 

“Le Verger de la Montagne”, pelas suas funcio-
nárias, que nos iam indicando aonde se encon-
travam as várias variedades de maçãs e como as 
apanhar. A que o grupo preferiu foi a “Cortland”, 
que é a mais doce e a única que não fica acas-
tanhada depois de descascada, a “Spartan”, que 
é doce, mas meia amarga e a “McIntosh”, com 
mais sumo e cheia de aroma.
Após a apanha fomos até à Cabana de Açúcar 

“Le Toit Rouge”, o DJ tem todo o tipo de música 
portuguesa e como é bom dançarino, dançámos 
em linha. Desta vez, as cozinheiras e o pessoal 

de sala, do Vamos Comer Juntos, descansaram e 
saborearam uma refeição servida pela equipa do 
Toit Rouge. O padre Adam veio connosco nes-

ta linda viagem no qual na próxima quarta-feira 
dar-se-á início das refeições no salão da igreja 
com o Vamos Comer Juntos.

mANuel NeVeS
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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

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

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

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

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

†

†

PaulO jOrgE jalEs gOMEs
1975-2019

Faleceu em Montreal, terça-
-feira, dia 8 de outubro de 
2019, com 44 anos de idade, 
o senhor Paulo Jorge Jales 
Gomes natural de Vilela do 
Tâmega, Chaves, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa 
Janine De Sousa, filhas Va-
nessa e Cassandra. Seu pai 
José António (Helena), irmãs 
Maria José (Alberto) e Fáti-
ma. O seu meio-irmão Carlos, 
cunhados/as Brandon, Jes-
sica, Erica, Teresa e Lucienne (Telmo). Primo Patrick 
Alturas, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231 Boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778

O funeral teve lugar sábado, 12 de outubro de 2019 às 
9h30 na igreja Santa Cruz. O seu corpo será transla-
dado para Portugal (Vila Real, Chaves). A família vem 
por este meio agradecer a todas a pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

agOstinhO dE araújO Braga
1941-2019

é com grande pesar que a família 
vem por este meio informar 
o falecimento em Terrebonne 
(Lachenaie), no passado dia 
12 de outubro de 2019, com 78 
anos de idade, de Agostinho de 
Araújo Braga, esposo de Maria 
Filomena Pereira Medeiros, 
natural da Maia, Ribeira Grande, 
São Miguel, Açores. Ele deixa na 
dor sua esposa Maria Filomena 
Pereira Medeiros, os/as filhos/as 
Graça Braga (Fabio Martins), Ricardo Braga (Catarina 
Oliveira Raposo), Sandra Braga (Maxime Chaurette), 
Pedro Tavares (Sandra isidoro), zélia Tavares (Giovanni 
Verrechia) e José Tavares (Cindy Pacheco), os/as netos/
as Jason, Matthew, Brandon, Leah, Jayden, Jessenia, 
Helena, Victoria e isaac, os cunhados Fernando 
Medeiros (Maria da Estrela) e Luís Medeiros (Graça 
Pereira), assim como sobrinhos/as, primos/as, restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6520 rue saint-denis, Montreal
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues, cell. 514-918-1848
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 16 de outubro de 
2019, das 17h às 21h. A missa de corpo presente terá 
lugar amanhã, quinta-feira dia 17 de outubro de 2019, 
às 10h00 na igreja Santa Cruz, 60 Rue Rachel Ouest, 
Montréal. Será sepultado no Cemitério Le Repos 
Saint-François d’Assise. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, 
se lhes associem neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

necrologIa

† fErnandO tavarEs
1950-2019

Faleceu em Montreal, sexta-
-feira, dia 11 de outubro de 
2019, com 69 anos de idade, 
o senhor Fernando Tavares 
natural de Caboulo, São Mi-
guel, Açores. Deixa na dor sua 
esposa Rita Couto Tavares, 
seu filho Richard (Lilia Cruz), 
sua filha Marlene, netas Va-
nessa, Ariana e Edwin, irmãos 
José (Berta) e João (Adelina), 
irmã Lorena (José Medeiros), 
cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar no domingo, 20 de outubro de 2019 
das 14h às 17h e das 19h às 22h e segunda-feira a par-
tir das 9h. Seguir-se-à o funeral na igreja St Ambroise 
situada no 1215, Beaubien Est, Montréal, Qc às 11h. 
Será sepultado no Cemitério St-Elzéar (16, Boul. St-El-
zéar, Laval, Qc). A família vem por este meio agradecer 
a todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem haja.

eMpregoS

Precisa-se de empregado de balcão
a tempo parcial durante a semana

e fins de semana.
Padaria coimbra: 514-844-0223
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Há novas entradas no Governo: Ana 
mendes Godinho, sai do turismo 
para Segurança Social e substitui 

Vieira da Silva. maria do céu Albuquerque 
entra para a Agricultura e substitui capoulas 
dos Santos. Alexandra leitão (secretária de 
estado da educação) é promovida a ministra 

numa pasta nova: modernização do estado e 
da Administração Pública. outra pasta nova 
no executivo é a da coesão territorial que 
ficará entregue a Ana Abrunhosa,  até agora 
presidente da ccDr centro. outro dos mi-
nistros novos é ricardo Serrão Santos, novo 
ministro do mar.

Ao todo são quatros estreias absolutas: além 
dos ministros do Mar, Agricultura e Coesão, en-
tra ainda uma cara nova, o secretário de Estado 
da Presidência do Conselho de Ministros, André 
Caldas, que foi chefe de gabinete de Mário Cen-
teno nas Finanças.
Quanto a promoções a ministras, há apenas as 

de Ana Mendes Godinho e Alexandra Leitão.  
No Governo vão manter-se a ministra da Justiça, 
Francisca Van Dunem, o ministro das Finanças, 
Mário Centeno, o ministro da Educação Tiago 
Brandão Rodrigues, a ministra da Presidência 
Mariana Vieira da Silva, a ministro dos Negócios 
Estrangeiros Augusto Santos Silva, João Gomes 
Cravinho fica novamente com a Defesa, Marta 
Temido na Saúde, Pedro Siza Vieira na Econo-
mia, Eduardo Cabrita na Administração Interna, 
Nelson de Souza fica no Planeamento, Matos 
Fernandes fica no Ambiente e Ação Climática (o 
ministério muda de nome) e Pedro Nuno Santos 
nas Infraestruturas.
António costa quis deixar o assunto encer-

rado antes de partir para bruxelas, para o 
conselho europeu de quinta e sexta-feira. A 
tomada de posse ficará para o início da pró-
xima semana.

noVo goVerno é de “continUidade daqUilo
qUe foi a goVernação anterior”

a lISta coMpleta:
Primeiro-Ministro – António Costa;
Ministro de Estado, da Economia e da transição di-
gital – Pedro Siza Vieira;
Ministro de Estado e dos negócios Estrangeiros – 
Augusto Santos Silva;
Ministra de Estado e da Presidência – Mariana Vieira 
da Silva;
Ministro de Estado e das finanças – Mário Centeno;
Ministro da defesa nacional – João Gomes Cravinho;
Ministro da administração interna – Eduardo Cabrita;
Ministra da justiça – Francisca Van Dunem;
Ministra da Modernização do Estado e da adminis-
tração Pública – Alexandra Leitão;
Ministro do Planeamento – Nelson de Souza;
Ministra da cultura – Graça Fonseca;
Ministro da ciência, tecnologia e Ensino superior 
– Manuel Heitor;
Ministro da Educação – Tiago Brandão Rodrigues;
Ministra do trabalho, solidariedade e segurança 
social – Ana Mendes Godinho;
Ministro da saúde – Marta Temido;
Ministro do ambiente e da ação climática – João Pe-
dro Matos Fernandes;
Ministro das infraestruturas e da habitação – Pedro 
Nuno Santos;
Ministra da coesão territorial – Ana Abrunhosa;
Ministra da agricultura – Maria do Céu Albuquerque;
Ministro do Mar- Ricardo Serrão Santos;
secretário de Estado dos assuntos Parlamentares 
– Duarte Cordeiro;
secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro 
– Tiago Antunes;
secretário de Estado da Presidência do conselho 
de Ministros – André Moz Caldas.

sEM PaZ sOcial nãO É POssÍvEl rEcuPErar, diZ cOMunidadE POrtuária
Em comunicado, a CPL, que esteve reunida em assembleia-geral, “regista o facto de o 
SEAL [Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística] não ter optado desta vez pelo recur-
so à greve para discussão dos diferendos que afirma ainda se manterem por solucionar”. 
Além disso, continua a comunidade portuária, é “positivo” o facto de o Porto de Lisboa, 
desde o princípio do ano, não ter sido objeto de qualquer paralisação. “Para a revitalização 
e crescimento do Porto de Lisboa, há tanto desejados, é imprescindível um duradouro clima 
de paz social, dando estabilidade aos utilizadores do porto”, lê-se no comunicado.
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o qUe é o Património cUltUral?

A palavra pa-
trimónio tem 
origem no la-

tim: patrimonium. 
“Pater” significa pai e “monium” 
significa herança e/ou condição. 
é necessário ter em atenção que o 
“pai” não se refere ao progenitor 
em si, mas sim à autoridade fami-
liar com função e ordem política, 
ou seja, o paterfamilias: chefe de 
família romano. traduzindo à 
letra designa a herança deixada 
pelo pai soberano, ou seja, desig-
na os bens ou conjunto de bens, 
de natureza material ou imate-
rial, de reconhecido interesse cul-
tural, histórico, ambiental, entre 
outros; para determinada comu-
nidade, região, cidade ou país. 
Desta forma Património Cultu-

ral entende-se como o conjunto de 

bens, manifestações populares, cul-
tos, tradições e costumes de uma 
determinada comunidade. 
De acordo com a sua particularida-

de e significativa forma de expres-
são cultural, os bens são classifi-
cados de forma a determinar a sua 
salvaguarda e preservação com o 
objectivo de assegurar a identidade, 
preservar a memória e transmitir o 
passado às gerações futuras. 
“O Património Cultural de um 

povo compreende as obras dos seus 
artistas, arquitectos, músicos, escri-
tores e sábios, assim como as cria-
ções anónimas, surgidas da alma 
popular, e o conjunto de valores 
que dão sentido à vida, quer di-
zer, as obras materiais e imateriais 
que expressam a criatividade desse 
povo: a língua, os ritos, as crenças, 
os lugares e monumentos históri-
cos, a literatura, as obras de arte e 
os arquivos e bibliotecas.” (UNES-
CO. Conferência Mundial sobre Pa-
trimónio Cultural, México, 1982)
O património cultural subdivide-

-se em património cultural material 
e imaterial. O património cultural 
material designa os bens que repre-
sentam o testemunho cultural de 
forma materializada (palpável), en-
quanto o património cultural imate-
rial indica a herança intangível que 
representa uma determinada mani-
festação cultural. 
Por sua vez o património cultural 

material fragmenta-se em imóvel e 
móvel. O património cultural imó-
vel abrange os monumentos (obras 
de arquitectura, incluindo as ins-
talações ou elementos decorativos 
que fazem parte integrante destas 
obras, bem como as obras de es-
cultura ou de pintura monumental); 
conjuntos (agrupamentos arquitec-
tónicos urbanos ou rurais) e sítios 
(obras do homem ou obras conjun-
tas do homem e da natureza, espa-
ços suficientemente característicos 
e homogéneos). 
Por fim o património cultural mó-

vel aponta para os bens culturais 
possíveis de serem deslocados, 
como escultura, pintura, ourivesa-
ria, vestuário, mobiliário, cerâmica, 
achados arqueológicos, documen-
tos, livros, fotografias, entre outros.
Cómoda francesa de 1725/30. 

Carvalho, mármore e bronze dou-

rado. RISD Museum em Provi-
dence, EUA. Fonte: Fotografia de 
Creusa Raposo, 2019.

Quando abordamos as questões 
patrimoniais é imprescindível men-
cionar uma entidade que se dedica à 
preservação da memória e da iden-
tidade colectiva, conhecida como 
UNESCO: Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura. 
As actividades culturais procuram 

a salvaguarda do Património Cul-
tural, o estímulo da criação, a pre-
servação das entidades que traba-
lham em prol da cultura e tradições 
orais, assim como a promoção dos 
livros e da leitura. É neste sentido 
que surge o Património Mundial ou 
da Humanidade reconhecidos pela 
UNESCO.
Alguns dos exemplos mais famo-

sos são as Pirâmides de Gizé no 
Egipto (arredores da cidade do Cai-
ro, onde ficava a antiga cidade de 
Mênfis, e é uma construção de 2500 
a. C. da qual o sítio arqueológico é 

composto pelas pirâmides, a Grande 
Esfinge, cemitérios e vila operária); 
o Taj Mahal na Índia (mausoléu na 
cidade de Agra que foi edificado no 
século XVII pelo imperador Shah 
Jahan em memória da sua esposa 
favorita); a Acrópole de Atenas na 
Grécia (cidade alta para protecção 
contra os invasores e sede adminis-
trativa, civil e religiosa, construída 
cerca de 450 a. C. sob a adminis-
tração do estadista Péricles) ou o 
Centro Histórico de Roma em Itália 
(fundada em 753 a. C. e capital do 

Império Romano).
  Em Portugal temos o Con-

vento de Cristo em Tomar (cons-
truído entre os séculos XII e XV 
foi desenhado originalmente como 
símbolo da Reconquista Cristã, mas 
acabou por representar a abertura 
de Portugal a outras civilizações); 
o Mosteiro dos Jerónimos em Be-
lém (a sua construção teve início 
em 1502 e exemplifica a arte portu-
guesa no seu esplendor) e o Centro 
Histórico de Angra do Heroísmo 
nos Açores, como exemplo.
Desde o século XV a cidade de 

Angra do Heroísmo foi um porto 
obrigatório até ao surgimento do 

barco a vapor no século XIX. As 
fortificações de São Sebastião e 
São João Baptista, com vários sé-
culos, são exemplos únicos de ar-
quitectura militar açoriana. Angra 
do Heroísmo é igualmente sede de 
Diocese nos Açores, a qual inclui a 
totalidade do arquipélago. A rique-
za da sua história e património edi-
ficado levou a que a Zona Central 
da Cidade de Angra do Heroísmo 
fosse classificada como Património 
Mundial pela UNESCO a 7 de De-
zembro de 1983.

creuSA
rAPoSo

Balho de folclore açoriano em Vila Franca do Campo, São Miguel-
-Açores. Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, 2018.

Igreja da Sé de Angra do Heroísmo, Terceira- Açores. 
Fonte: Fotografia de Creusa Raposo, 2014.

BruxElas faZ ultiMatO a BOris: tEM dE cEdEr Ou nãO há acOrdO na ciMEira
A união Europeia fez um ultimato ao primeiro-ministro britânico relativamente a um possível acordo 
para o Brexit. O The Times adianta que Bruxelas já avisou Boris Johnson de que terá de fazer cedên-
cias até à meia-noite desta quarta-feira ou não haverá um acordo para o Brexit na cimeira da união 
Europeia desta semana.  O ultimato feito por Michel Barnier, o principal negociador da união Euro-
peia, surgiu durante uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu. 
A questão das irlandas continua a ser o obstáculo a um acordo entre Bruxelas e Londres. O Reino 
unido tem até ao dia 31 deste mês para chegar a um acordo quanto à saída da união Europeia.
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 P j v E d
1-liverpool 24 8 8 0 0
2-Manchester city 16 8 5 1 2
3-arsenal 15 8 4 3 1
4-leicester city 14 8 4 2 2
5-chelsea 14 8 4 2 2
6-crystal Palace 14 8 4 2 2
7-Burnley 12 8 3 3 2
8-West ham 12 8 3 3 2
9-tottenham 11 8 3 2 3
10-Bournemouth 11 8 3 2 3
11-Wolverhampton 10 8 2 4 2
12-Man. united 9 8 2 3 3
13-Sheffield United 9 8 2 3
14-B&h albion 9 8 2 3 3
15-aston villa 8 8 2 2 4
16-newcastle 8 8 2 2 4
17-southampton 7 8 2 1 5
18-Everton 7 8 2 1 5
19-norwich city 6 8 2 0 6
20-Watford 3 8 0 3 5

Inglaterra
PremIer league

claSSIFIcaÇão do prIncIpaIS caMpeonatoS

 P j v E d
1-juventus 19 7 6 1 0
2-internazionale 18 7 6 0 1
3-atalanta 16 7 5 1 1
4-napoli 13 7 4 1 2
5-roma 12 7 3 3 1
6-lazio 11 7 3 2 2
7-cagliari 11 7 3 2 2
8-fiorentina 11 7 3 2 2
9-torino 10 7 3 1 3
10-Milan 9 7 3 0 4
11-Bologna 9 7 2 3 2
12-hellas verona 9 7 2 3 2
13-Parma 9 7 3 0 4
14-udinese 7 7 2 1 4
15-sassuolo 6 6 2 0 4
16-lecce 6 7 2 0 5
17-Brescia 6 6 2 0 4
18-sPal 2013 6 7 2 0 5
19-genoa 5 7 1 2 4
20-sampdoria 3 7 1 0 6

 P j v E d
1-Paris sg 21 9 7 0 2
2-nantes 19 9 6 1 2
3-angers 16 9 5 1 3
4-Bordeaux 15 9 4 3 2
5-lille 15 9 4 3 2
6-stade de reims 14 9 4 2 3
7-Montpellier 14 9 4 2 3
8-nice 13 9 4 1 4
9-Marseille 13 9 3 4 2
10-rennes 12 9 3 3 3
11-amiens 11 9 3 2 4
12-Brest 11 9 2 5 2
13-saint-Étienne 11 9 3 2 4
14-lyon 9 9 2 3 4
15-nimes 9 9 2 3 4
16-Monaco 9 9 2 3 4
17-strasbourg 9 9 2 3 4
18-toulouse 9 9 2 3 4
19-dijon 8 9 2 2 5
20-Metz 8 9 2 2 5

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-real Madrid 18 8 5 3 0
2-Barcelona 16 8 5 1 2
3-atlético Madrid 15 8 4 3 1
4-granada 14 8 4 2 2
5-sevilla 13 8 4 1 3
6-real sociedad 13 8 4 1 3
7-valencia 12 8 3 3 2
8-athletic 12 8 3 3 2
9-levante 11 8 3 2 3
10-Osasuna 11 8 2 5 1
11-villarreal 11 8 3 2 3
12-getafe 10 8 2 4 2
13-valladolid 10 8 2 4 2
14-Eibar 9 8 2 3 3
15-real Betis 9 8 2 3 3
16-celta de vigo 9 8 2 3 3
17-alavés 8 8 2 2 4
18-Mallorca 7 8 2 1 5
19-Espanyol 5 8 1 2 5
20-leganés 2 8 0 2 6

eSPanha
lIga BBVa

 P j v E d
1-flamengo 58 25 18 4 3
2-Palmeiras 50 25 14 8 3
3-santos 48 25 14 6 5
4-corinthians 43 25 11 10 4
5-são Paulo 43 25 11 10 4
6-grêmio 41 25 11 8 6
7-internacional 39 25 11 6 8
8-Bahia 38 25 10 8 7
9-goiás 36 25 11 3 11
10-a. Paranaense 35 25 10 5 10
11-atlético Mineiro 31 25 9 4
12-vasco 31 25 8 7 10
13-Botafogo 30 25 9 3 13
14-fluminense 29 25 8 5 12
15-fortaleza 28 25 8 4 13
16-ceará 26 25 7 5 13
17-csa 25 25 6 7 12
18-cruzeiro 22 25 4 10 11
19-avaí 17 25 3 8 14
20-chapecoense 16 25 3 7 15

lIga do BraSIl
BraSIleIrão SerIe a

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 19 7 6 1 0 15 2
2-Portugal 11 6 3 2 1 14 6
3-Sérvia 10 6 3 1 2 12 13
4-Luxemburgo 4 6 1 1 4 5 11
5-Lituânia 1 7 0 1 6 5 19
2019/10/11 ucrânia 2-0 Lituânia
 Portugal 3-0 Luxemburgo
2019/10/14 ucrânia 2-1 Portugal
 Lituânia 1-2 Sérvia

f1: Valtteri Bottas Vence no JaPão e a
mercedes é camPeã dos constrUtores de 2019

Valtteri bottas venceu o Grande Pré-
mio do Japão depois de uma largada 
verdadeiramente fantástica em Su-

zuka, deixando para trás a dupla da Ferra-
ri que largava na primeira fila da grelha de 

uma possível ultrapassagem. O pentacampeão 
completou o pódio na terceira posição. Depois da 
investigação efectuada pelos comissários após a 
corrida estes mesmos deliberaram uma punição 
dupla de quinze segundos ao piloto da Ferrari 
uma pelo acidente com Verstappen outra por pi-
lotar um carro danificado, caindo para o sétimo 
lugar na corrida e Daniel Ricciardo da Renault 
em sexto lugar. A equipa chegou com vantagem 
de 162 pontos para a Ferrari em Suzuka e pre-
cisava de uma diferença de 14 pontos em rela-
ção ao seu rival para garantir o campeonato dos 
construtores de 2019. Próximo encontro dentro 
de duas semanas no Grande Prémio do México .
reSultADoS FINAIS
1-Valtteri Bottas (Mercedes); 2-Sebastian Vettel 

(Ferrari); 3-Lewis Hamilton (Mercedes); 4-Ale-
xander Albon (Red Bull/Honda) 5-Carlos Sainz 
Jr. (McLaren/Renault) 6-Daniel Ricciardo (Re-
nault) 7-Charles Leclerc (Ferrari); 8-Pierre Gas-
ly (Toro Rosso/Honda); 9-Sergio Pérez (Racing 
Point/Mercedes); 10-Nico Hülkenberg (Renault); 
11-Lance Stroll (Racing Point / Mercedes). 

texto: HélDer DIAS

3ª EliMinatória

partida - chegada e tudo isto percorrendo as 
52 voltas e não as 53 (erro de contagem) ao 
receber a bandeira quadriculada com mais de 
11 segundos à frente do pole Sebastian Vettel. 
esta foi a terceira vitória de Valtteri botas na 
temporada, uma vez o finlandês não ter subi-
do à mais alta marcha do pódio desde o GP do 
Azerbaijão. 
Sebastian Vettel depois de ter efetuado uma 

péssima largada, juntou a sua má sorte à movi-
mentação do carro antes das luzes vermelhas se-
rem apagadas, levando os comissários da prova 
a uma investigação e os quais decidiram pela não 

aplicação de uma penalidade, em contrapartida 
Bottas largou muito bem e já era o primeiro antes 
mesmo da primeira curva. Bottas e a Mercedes 
controlaram toda a corrida e isto com a estraté-
gia ideal de duas paragens, enquanto Vettel foi 
o primeiro dos líderes a trocar de pneus. Bottas 
foi uma volta depois, deixando Lewis Hamilton 
na pista para uma estratégia de uma paragem no 
entanto, a degradação dos seus pneus foi além da 
esperada, forçando-o a mais  um outro pit stop. 
Hamilton recebeu a quadriculada 11 segundos 
atrás de Vettel. Vettel fez a sua segunda paragem 
na 32ª volta, enquanto Bottas permaneceu na 
pista por mais algumas. Mas a vantagem do fin-
landês era mais que suficiente para que ele saísse 
das boxes na liderança. Hamilton fez o seu se-
gundo pitstop faltando 10 voltas para o fim da 
corrida, e atacou Vettel nas últimas voltas, mas 
sem  conseguir aproximação suficiente pra tentar 

O PiOr cOnfiMa-sE: Psg rEvEla tEMPO dE ParagEM dE nEyMar
O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar irá estar quatro semanas de baixa depois da lesão 
muscular que sofreu no jogo de preparação entre o Brasil e a Nigéria em Singapura. O avança-
do da seleção canarinha teve de se retirar do relvado, aos 12 minutos, segundos depois de se 
agarrar com dores à perna esquerda. “Realizou-se uma ressonância magnética a Neymar que 
confirmou uma lesão de grau 2 nos isquiotibiais na perna esquerda. O prazo de baixa será de 
quatro semanas dependendo da sua evolução”, revelou em comunicado o Paris Saint-Germain.
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  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

6ª 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

7ª Jornada
26/10 FC Penafiel 6:00 Académica OAF
  FC Porto B 10:00 Vilafranquense
  Benfica B 10:00 Nacional
  Casa Pia 12:15 Académico de Viseu
 Feirense 12:15 CD Mafra
27/10 SC Covilhã 6:15 CD Cova Piedade
  Varzim 10:00 GD Chaves
  Farense 10:00 Leixões
  Estoril Praia 10:00 uD Oliveirense

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

MaJor league Soccer

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 2 6
2-paços de Ferreira 2 4
3-Marítimo 2 1
4-FC	Penafiel	 2	 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 SC Braga 2-1 Marítimo
 FC Penafiel 1-2 P Ferreira
21/12 Marítimo vs FC Penafiel
 Paços de Ferreira vs SC Braga

próxIMoS JogoS

fase de grUPos

terminou a luta pelo primeiro lugar no 
Grupo b. A derrota de Portugal na 
ucrânia (2x1) deitou por terra um dos 

grandes objetivos da Seleção portuguesa para 
esta fase de qualificação para o Campeonato 
da europa de 2020. 
Uma entrada em falso no primeiro tempo, mar-

cada por dois períodos negros para a linha de-
fensiva lusa, em que dois erros resultaram em 
dois golos da Ucrânia, complicou a missão para 
a segunda parte, onde Portugal foi efetivamente 
melhor, mas não conseguiu vencer em Kiev. 
erroS DeFeNSIVoS (A)NormAIS 
Depois do triunfo caseiro frente ao Luxembur-

go (3x0), Fernando Santos promoveu algumas 
alterações: na estrutura e na forma. Félix e Bru-
no Fernandes foram relegados para o banco e o 

sistema «híbrido», como gosta de lhe chamar o 
Engenheiro, passou do 4x4x2 para o 4x3x3, pelo 
menos até aos 32 minutos, altura em que o sele-
cionador gritou para os seus jogadores a pedir o 
ajuste. 
E porquê ao minuto 32? Simples. É que Por-

tugal não entrou nada bem no jogo, teve muitas 
dificuldades na ligação entre setores e somou 
erros defensivos muito bem aproveitados pelo 
adversário. 
Yaremchuk beneficiou uma defesa incompleta 

de Rui Patrício após cabeceamento de Kryvtsov, 

traUmatismo Ucraniano
logo aos seis minutos, para adiantar a turma de 
Shevchenko no marcador e Yarmolenko dilatou 
a vantagem, aos 27’, assistido primorosamente 
por Mykolenko, num lance em que a defesa por-
tuguesa ficou muito mal na fotografia. 
O cinismo ucraniano contrastava com a displi-

cência lusitana. Portugal acabou a primeira parte 
com mais posse de bola, teve mais oportunida-
des de golo, mas pecou muito em termos de fina-
lização e na consistência das suas ações. 
Na tentativa de mudar o rumo dos acontecimen-

tos, Fernando Santos lançou Félix para o lugar 
do apagado Gonçalo Guedes no arranque do se-
gundo tempo. E depois Bruno Fernandes para a 
posição de Moutinho.

cr700 INSuFIcIeNte... 
Era preciso marcar 

três golos para Portu-
gal dar a volta ao resul-
tado e ficar a depender 
apenas de si para che-
gar à liderança. Missão 
muito complicada. 
Os campeões euro-

peus entraram revigo-
rados, criaram muito 
mais perigo, sobretu-
do após a expulsão de 
Stepanenko, num lance 
que resultou na grande 
penalidade convertida 
por Cristiano Ronaldo - 
golo 700 para o capitão 
da Seleção Nacional. 
Antes disso, CR7 já ti-

nha obrigado Pyatov a duas excelentes defesas. 
Em superioridade numérica, o conjunto portu-

guês empurrou os ucranianos para a sua zona 
defensiva e o golo do empate só não chegou por 
manifesta infelicidade. 
Pyatov tirou o golo a Ronaldo, e depois a Pepe, 

aos 90+2, e Danilo viu o seu remate esbarrar com 
estrondo na barra da baliza ucraniana, aos 90+3’. 
Com este resultado, a Ucrânia carimba o apu-

ramento no primeiro lugar do Grupo B, enquan-
to que Portugal vai lutar pelo segundo lugar nas 
duas últimas jornadas desta fase de qualificação.

Play-off
19/10 Atlanta united 13:00 NE Revolution
  Seattle Sounders 15:30 FC Dallas
  Toronto FC 18:00 DC united
 Real Salt Lake 22:00 Portland Timbers
20/10 Philadelphia union 15:00 NY Red Bulls
 Minnesota united 20:30 LA Galaxy

dirEtOr dEsPOrtivO da juvE aBOrda POssÍvEl rEtirada dE cr7
Cristiano Ronaldo chegou à Juventus protagonizando uma das transferências mais mediáticas em 
que chegou do Real Madrid. Com contrato válido até junho de 2022, o avançado da Vecchia Sig-
nora já deixou nas mais recentes entrevistas que a porta está aberta à saída. Longe de querer ima-
ginar esse cenário, Fabio Paratici, diretor desportivo bianconero, descartou prontamente a retirada 
do craque português daqui a um ano. “Absolutamente não. Ele está muito concentrado nos seus 
objetivos pessoais e do clube. Nós temos um contrato: ele está muito feliz na Juventus e nós esta-
mos muito felizes com ele”, assumiu Paratici, em declarações reproduzidas pelo diário Tuttosport.

03/12 SC Covilhã 15:15 Benfica
04/12 V. Setúbal 13:45 V. Guimarães
21/12 V. Setúbal vs Benfica
 V. Guimarães vs SC Covilhã

próxIMoS JogoS

05/10 Portimonense 1-1 Rio Ave
04/12 Gil Vicente 15:45 Sporting
21/12 Rio Ave vs Gil Vicente
 Portimonense vs Sporting

próxIMoS JogoS

16/11 Casa Pia 12:00 GD Chaves
05/12 Casa Pia 15:15 FC Porto
21/12 GD Chaves vs FC Porto
21/12 Santa Clara vs Casa Pia

próxIMoS JogoS
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baissera l’impôt de la 
classe moyenne;
 
offrira plus d'aide pour permettre à
la famille moyenne d'économiser
jusqu'à 600 dollars par année;
 
mettra plus d’argent dans les
poches des aînés;
 
réduira de 25 % les frais de
téléphonie cellulaire.

Nous rendons la vie plus
abordable pour les familles
de la classe moyenne

Autorisée par l’agent enregistré pour le Parti libéral du Canada.

Un gouvernement libéral :

6º torneio de golfe em memória do JoVem matthew salsa

em 2012 faleceu um jovem da nossa co-
munidade, um jovem que estava na flor 
da idade jogando golfe em rosemère.

Para continuar a sua memória, os seus pais cria-
ram uma fundação para ajudar jovens a conti-
nuarem os seus sonhos no golfe. Em seis anos 
conseguiram angariar mais de 475 000$.
E, este ano, tiveram um ano sensacional com 

mais de 180 golfistas e para o jantar 330 pessoas 
vieram apoiar esta linda causa de ajuda aos jo-
vens.
Segunda-feira 9 de setembro foi, mais uma vez, 

um grande evento para amigos e simpatizantes 
que vieram apoiar este evento, e com um resul-
tado sensacional, uma angarição de fundos que 
resultou muito bem, 135 000$, que será distri-
buido à Sun Youth, a organização Junior Golfing 
Québec e outras organizações que ajudam a nos-
sa juventude.

Parabéns a esta linda iniciativa e que continuem 
por muitos anos a ajudar os nossos jovens a con-
seguir os seus sonhos desportivos.

itália nãO tira O ‘PÉ dO acElEradOr’ E huMilha liEchtEnstEin
Apesar de já ter o apuramento para o Campeonato da Europa de 2020 garantido, fruto da 
vitória sobre a Grécia, no passado sábado, a seleção italiana não tirou o ‘pé do acelerador’ 
e somou novo triunfo, desta feita na visita ao Liechtenstein, por categóricos 5-0. O primeiro 
golo da partida surgiu logo aos dois minutos, quando Federico Bernardeschi, a passe de 
Cristiano Biraghi, colocou a bola no fundo das redes à guarda de Benjamin Buchel. Já bem 
perto do apito final, foi a vez de Andrea Belotti (bis), Alessio Romagnoli e Stephan El Shaa-
rawy deixarem a sua marca no Rheinpark Stadion, em Vaduz, e sentenciar o resultado final.


