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A comunidAde
e o seu futuro?

Da forma como as 
coisas vão indo e o 
mundo vai giran-

do, é muito difícil pensar 
o que virá a ser o futuro e 
mais ainda de o dizer. 
Numa quantidade de 

ideias e conjeturas que le-
vam a uma grande diversidade de pensa-
mento e de ação, é sempre muito arris-
cado fazer prognósticos. Nem será tanto 
isso que para o caso nos interessa, o que 
desejamos é juntar tudo o que vamos ven-
do, lendo e ouvindo, e daí partir para as 
diversas possibilidades que se nos apre-
sentam nos horizontes que nos aparecem 
um pouco enigmáticos e sombrios. Dado 
que a comunidade está por motivos mui-
to diversos, a diminuir e atendendo à ten-
dência do deixa andar dos nossos tempos, 
as perspetivas de futuro não serão das 
mais animadoras. Se tivermos em conta 
uma certa dispersão geográfica da co-
munidade e o crescente desinteresse dos 
mais novos por tudo o que diz respeito 
à comunidade, salvo exceções. Não que-
ria deixar de manifestar uma profunda e 
séria apreensão sobre o futuro dos nos-
sos organismos de carácter ou orientação 
comunitária. Tenho a impressão pelo que 
vou observando vendo e ouvindo, que se 
nota em alguns aspetos uma certa deca-
dência. Mas acredito que os caminhos da 
comunidade se tornarão melhores, mais 
unidos, mais cooperativos.

Jorge Matos

13ª Semana Cultural
da CaSa doS açoreS

Salon InternatIonal
du tourISme
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4245 Boul. st-lAurent tel.: 514.281.0702

câMbiO dO dólar canadianO
30 dE OutubrO dE 2019
1 EurO = cad 1,464200

EscritóriO dE rEPrEsEntaÇãO

serViÇos consulAres
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado gEral dE 
Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

CamPinos do ribatEjo t.: 514.648.8343
Cana vErdE t.: 514.618.9087
EstrElas do atlântiCo t.: 450.681.0612
ilhas do EnCanto t.: 514.388.4129
gruPo folClóriCo & EtnográfiCo
Português dE montrEal  t.: 514.743.7355
Praias dE Portugal t.: 514.844.1406

grupos folclóricos

igreJAs
missão santa Cruz t.: 514.844.1011
missão dE nossa sra. dE fátima t.: 450.687.4035

filArmónicAs
divino EsPírito santo t.: 514.844.1774
PortuguEsa dE montrEal t.: 514.982.0688

AssociAÇÕes e cluBes
assoCiação dos Pais t.: 514.495.3284
ass. nossa sEnhora dE fátima t.: 450.681.0612
ass. PortuguEsa do Canadá t.: 514.844.2269
ass. PortuguEsa do EsP. santo t.: 514.251.9791
ass. PortuguEsa dE lasallE t.: 514.366.6305
ass. PortuguEsa dE stE-thérèsE t.: 450.435.0301
ass. da tErra QuEbEQuEntE t.: 514.237.3994
Casa dos açorEs do QuEbEQuE t.: 514.388.4129
CEntro do divino EsPírito santo t.: 514.353.1550
CírCulo dE rabo dE PEixE t.: 514.843.8982
ClubE oriEntal dE montrEal t.: 514.342.4373
ClubE Portugal dE montrEal t.: 514.844.1406
ComunidadE angolana dE mtl t.: 514.619.5932
fEstival Portugal intErnaCional t.: 514.923.7174
liga dos CombatEntEs t.: 514.844.1406
sPort montrEal E bEnfiCa t.: 514.273.4389
centros
ajuda à família t.: 514.982.0804
ação sóCio Comunitário t.: 514.842.8045

escolAs
PortuguEsa dE laval t.: 450.681.0612
santa Cruz t.: 514.844.1011

texto: 
JoSé coStA

o cANto Do Zé

AgendA comunitáriA
Jantar da sEXta-FEira dO cEntrO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza 
o jantar no dia 1 de novembro de 2019. a ementa 
é acompanhado por uma sopa, sobremesa e café 
hamburger steak(14) ou dourada(16) reservar para 
josé Costa: 514-812-7617. bem-vindo a todos!!!

tudo dIferente

O Parlamento português nun-
ca mais vai voltar a ser o mes-
mo. A culpa é da nova Legisla-
tura, a XIV, que agora começa, 
com três novas forças políticas 
a tomarem acento. De todas, 

há a destacar a deputada afrodescendente, eleita 
pelo Livre, que se junta a outras duas, Romualda 
Fernandes, do PS e Beatriz Dias, do BE, deixan-
do adivinhar que vem aí “uma nova era”.
Mas o propósito destas linhas não é fazer re-

ferência a deputados afrodescendentes, mas sim 
reportarmo-nos ao assessor de Joacine Katar 
Moreira, do Livre, Rafael Esteves Martins. Esta 
deputada, aquando da confirmação da sua elei-
ção, comemorou efusivamente como se de uma 
conquista de campeonato de futebol se tratasse, 
juntando-lhe aos festejos uma bandeira que não 
a portuguesa. Deu, então, que falar! Mas pouco, 
uma vez que a imprensa se preocupou mais com 
a eleição do deputado do Chega (extrema direi-
ta), André Ventura, que até teve direito a mais de 
um quarto de tempo das reportagens de televisão 
aquando do início da Legislatura, na semana pas-
sada. Mas voltando a Joacine, sem qualquer tipo 
de preconceitos, racismo ou xenofobia da minha 
parte, a deputada do Livre teve no seu assessor a 
continuidade da diferença, voltando a surpreen-
der e a ser notícia ao entrar na Assembleia da Re-
pública acompanhada por Rafael Esteves Mar-
tins, com este a usar uma saia comprida ao estilo 
de uma qualquer devota de Ordem religiosa.
Não me estou a referir a este facto porque te-

nho preconceito ou sofro de qualquer fobia. Não, 
nada disso. Apenas escrevo estas linhas e consta-
to o facto, porque Rafael Martins foi o primeiro 
homem da história a entrar no Parlamento Na-
cional de… saias. O jovem, de 31 anos, desafiou 
todas as convenções ao optar por um look irre-
verente, combinando uma saia com um pullover 
e um par de meias verdes. Um visual que, de res-
to, tem dividido opiniões nas redes sociais, sem 
incomodar o assessor. “Não tenho que fazer co-
mentários sobre as minhas escolhas. As escolhas 

sobre o que visto são minhas e eu não respondo 
pelas minhas escolhas que estão dentro da lei”, 
afirmou Rafael nas redes sociais.
“Sou assessor de uma deputada (Joacine Katar 

Moreira) e é sobre isso que tenho que falar”, afir-
mou, quando questionado pelo Diário de Notí-
cias sobre as críticas ao seu visual.
Por sua vez a eleita Joacine Katar Moreira que 

mais usou as suas origens como bandeira elei-
toral e que se apresentou ao eleitorado como a 
primeira mulher negra a encabeçar uma lista, não 
quis tecer nenhum comentário sobre a indumen-
tária do seu assessor. Entre os parlamentares, 
sem grandes manifestações, é certo, notou-se 
algum desconforto, mas a verdade é que ali é a 
casa da política e, como tal, foi política que os 
deputados começam a fazer logo desde o primei-
ro minuto em que entraram no Parlamento e se 
depararam com o primeiro homem a entrar de 
saias na história da Casa da Democracia.

o primeiro dia da extrema-direita
André Ventura, deputado eleito pelo Chega, foi 

o deputado mais visado pela Imprensa residente 
na Assembleia da República, chegando mesmo 
a “monopolizar”, sem certamente o pretender, 
grande parte do tempo das reportagens. Ventu-
ra é um deputado, para já, diferente dos demais 
que têm tido acento no Parlamento, afirmando 
logo à chegada que “não estamos aqui para fazer 
amigos, não me interessa se vou ser cumprimen-
tado ou não. Estamos aqui para falar a verdade 
aos portugueses”.  André Ventura, abriu assim as 
hostilidades e apresentou-se para o que veio: “lu-
tar por ideais nacionalistas contra uma esquerda 
que está a tomar conta do Parlamento”. Aliás, o 
deputado do Chega começou o seu primeiro dia 
no hemiciclo com uma passagem pela Igreja de 
São Nicolau, em Lisboa, onde realizou as suas 
orações do dia. Seguiu para a Assembleia da Re-
pública e deparou-se com um gabinete que ainda 
não está preparado para receber o Chega, mos-
trando muitos resquícios de quem o ocupava, 
o CDS. Sobre o assessor da deputada do Livre, 
André Ventura apenas referiu que “um homem 
de saia e com a mala da Joacine na mão é uma 
imagem ridícula com o único objetivo de chocar 
e desafiar as convenções dominantes”.

Jantar na aPc
a associação Portuguesa do Canadá organiza um 
jantar sexta-feira 1 de novembro de 2019 às 19h. 
a ementa será: sopa, robalo grelhado com batata 
e legumes ou bifanas no prato com batata e legu-
mes, sobremesa, com Eddy sousa e dj xmEn. 
Para marcações contacte: otília: 514-816-4931; 
virgílio: 514-709-7868; a.P.C.: 514 844-2269. Con-
ceição: 514-255-4849 ou pelo facebook.

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.

brEXit: uE adOtOu FOrMalMEntE nOvO adiaMEntO
aos meus queridos amigos britânicos: a união Europeia a 27 adotou formalmente a extensão. Poderá ser 
a última, por favor façam o melhor uso deste tempo”, instou donald tusk numa publicação na rede social 
Twitter. Os 27 tinham concordado na segunda-feira com um novo adiamento “flexível” do ‘Brexit’ até 31 de 
janeiro, tendo ficado a faltar a formalização oficial através de um procedimento escrito, agora concluído. 
“Com vista à conclusão de todos os passos necessários para a ratificação do Acordo de Saída, incluindo o 
consentimento do Parlamento Europeu, o Conselho Europeu concorda com uma nova extensão do perío-
do do artigo 50.º do tratado da união Europeia”, esclarece a declaração do Conselho Europeu.
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ContInuIdade, eStabIlIdade Igual a...

os inúmeros apelos 
que ouvi do “novo” 
primeiro ministro 

português, assim como de 
membros da sua equipa ou 

seus colegas partidários tem sido uma insis-
tência nas palavras continuidade e estabilida-
de. Se por um lado é natural que assim seja, 
sendo um governo minoritário sem aparente 
apoio oficial de outros representantes na as-
sembleia, por um lado é um fechar de olhos às 
preocupações dos portugueses revelada pela 
elevadíssima abstinência e entrada de novas 
forças partidárias na assembleia.
Comecemos pela composição governamental. 

Não é de estranhar a forte influência partidária 
da máquina socialista, com variadíssimos exem-
plos de membros do núcleo próximo de António 
Costa chamados à equipa governamental. Não 
foge à regra do primeiro ministro que tem prima-

do por ser um hábil influenciador e com elevada 
capacidade de estabelecer redes de influência e 
de mútua ajuda que, claro, depois necessitam de 
contrapartidas para satisfazerem todas as partes 
e manter o próprio PS no governo. O que me 
deixa perplexo, também além da quantidade, a 
meu ver exagerada, de membros do governo, é a 
distribuição de algumas pastas, que quase parece 
um serviço à la carte consoante o protagonista 
envolvido. Alguns exemplos: ministério do pla-
neamento... planeamento do quê, pergunta-se; o 
ministério da agricultura e ministério do ambien-
te (e da ação climática), cada um com o seu mi-
nistério, algo que não compreendo já que estes 
dois setores estão tão intimamente ligados que 
é por vezes difícil senão impossível desligar um 
do outro, também com secretarias de estado que 
me parecem de tal forma interligadas, como a 
secretaria da conservação da natureza e florestas 
(no ambiente!!!); temos também o ministério da 
coesão territorial, com duas secretarias de estado 
que entre outras coisas têm uma a responsabili-
dade do desenvolvimento regional e a outra da 

texto:
Jorge correIA

valorização do interior... pergunto-me como se 
pode fazer a valorização do interior sem atender 
ao desenvolvimento regional de tal forma que 
leve a separá-las em duas secretarias de estado.
A politização deste governo é evidente, e reto-

mando o tema inicial, a estabilidade e continui-
dade são termos que eu utilizaria quando algo 
está de tal forma perfeito ou próximo da perfei-
ção que podemos nos dar ao luxo de descansar 
sobre os resultados obtidos. Será assim? A leitura 
que faço dos resultados eleitorais, não vai nesse 
sentido. O objetivo subentendido destes apelos 
à continuidade e estabilidade, lamentavelmente, 
levam-me a crer que se trata de apelos à estag-
nação, a um deixar andar, ao desleixo reativo e 
não à visão que cria um plano proativo para o 
futuro. Portugal precisa de muito mais do que 
políticos que pensam no limite temporal das suas 
efémeras existências. Portugal precisa de uma 
visão estratégica clara, visão esta que algumas 
forças políticas novas já identificaram e tentam 
explorar, independentemente de concordarmos 
ou não com as suas visões, mas que os partidos 
chamados tradicionais, da tradicional esquerda à 
direita, teimam em ignorar. Claro que medidas 
como subir o salário mínimo nacional, benesses 
financeiras aqui e ali, são simpáticas e até justas. 
Mas será que é tudo? E o futuro? Tudo isto sob 
pena de estabilidade e continuidade significarem 
estagnação.

Santa Cruz em movImento

Após um grande problema na sala de 
festa da Santa cruz na primavera. 
roberto carvalho e a companhia ter-

ra Nova do robert tavares solucionaram um 
grande problema e podemos agora ver um 
belíssimo tra-
balho que foi 
efetuado ao 
lado da igre-
ja St-Urbain. 
P a r a b é n s 
pelo belo tra-
balho deem-
belezamen-
to da igreja 
Santa cruz.

PaláciO chiadO dá as bOas-vindas aO OutOnO cOM cOMida dE cOnFOrtO
Com a chegada do outono, chega também a comfort food. as castanhas e o vinho do Porto no 
magusto ou o cabrito, bacalhau, polvo ou peru no natal e Passagem de ano, ou até adaptações 
de tradições estrangeiras, há muito por onde escolher. seja um almoço de domingo em família, 
uma saída com amigos ao fim de um dia de trabalho, um jantar de aniversário ou um encontro 
com a sua cara-metade, é esta tradição outonal que vai encontrar no Palácio Chiado. “apostá-
mos em pratos onde estão presentes as tradições mais portuguesas, que nos fazem recordar 
os almoços de família em casa dos nossos avós e bisavós as nossas vidas inteiras”.



Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu Jornal ainda Mais atraente do que nunca!

4

Prof.ª mArIA 
DA coNceIção 

brASIl

eI-loS que matam, eI-loS que fogem

cada vez mais 
os noticiários 
daqui e dali – 

porque há notícias vindas das mais 
diversas fontes e meios – nos dão 
conta de imigrantes ilegais. eles de-
sembarcam em praias repletas de 
gente, surgem em camiões sobre-
lotados, convergem para a europa 
em embarcações sem dono nem se-
gurança.
São eles. Homens, mulheres e crian-

ças com medo e com fome, atirados 
à sua sorte, fugindo da má fortuna 
dos seus países de origem. No meio 
dos que vêm de boa-fé podem estar 
infiltrados homens cuja finalidade é 
destruir a paz do continente Europeu. 
E nós, residentes de um ocidente que 
parece ter encontrado o equilíbrio ne-
cessário para progredir e viver bem, 
também começamos a ter medo. 
Quem é que vai visitar a França, a 
Inglaterra ou a Espanha – ou outros 
países da região a que pertencemos 
por direito - que não fique apreensivo 
sobre a sua segurança pessoal e dos 
que consigo viajam? Como passear 
em largas avenidas de beleza incal-
culável, visitar monumentos repletos 
de obras de arte nascidas de mãos de 
artistas abençoados pelos deuses para 
transformar o material em bruto em 
maravilhas que encantam os olhos e 
aquecem o coração? Os últimos aten-
tados – e os outros, e os outros – têm 
levado consigo novos, velhos, crian-
ças. “Cultivam” a separação forçada 
de famílias que estavam em paz e 
gostavam de viver. Matam gente que 
não quer partir antes do dia aprazado 
pela sua natureza ou por contas fei-
tas por Deus. As Agências de inteli-
gência ou serviços secretos – como 
os ouvimos chamar - dizem que têm 
desmantelado – e, certamente que o 
fazem quase diariamente – grupos 
de pessoas preparadas para perpetrar 
atentados em todo o lado com uma 
determinação que raia a loucura.

Estamos à mercê dos terroristas. Os 
Estados estão a tomar medidas pre-
ventivas, como agora foi feito em Lis-
boa no Mosteiro dos jerónimos, Rua 
Augusta, Chiado, lugares de grande 
afluência de turistas e locais. Mas…os 
rapazes aí estão para matar e morrer. 
São usados por aqueles que, nutrindo-
-se da ignorância e credibilidade pró-
prias da juventude, os enviam para o 
matadoiro com promessas absurdas e 
regras fundamentalistas dos seus paí-
ses perdidos de esperança.
Por lá, vão perdendo terreno para os 

adversários numa luta que não acaba. 
Morrem milhares. Fogem milhares. E 
é vê-los que caminham por terras de 
ninguém com as crianças pela mão, as 
trouxas com parcos pertences à cabe-
ça, o grito abafado de almas às quais 
foram retiradas todas as hipóteses de 
viver como humanos com direitos.
Quando chegam em botes desgas-

tados pelo uso, a troco do pouco di-
nheiro que possuíam, estão exaustos 
e pedem o socorro que os campos 
de refugiados lhes podem dar. Então 
a Europa veste e alimenta as crian-
ças e os homens que não morreram 
na viagem por mares que não foram 
seus amigos. E dá-lhes a esperança 
de que precisam para continuar mais 
uns dias à espera nem eles sabem do 
quê. É essa a Europa do Ocidente. A 
Europa que se tem mantido em Paz. A 
Europa de nós todos. Aquela que luta 
pelos direitos humanos, que continua 
a criar riqueza, que procura chegar a 
quem precisa. É agora a Catalunha 
que, alicerçada na sua riqueza, cria 
espaços de confronto em que nin-
guém sai a ganhar e quase todos aca-
bam a perder. Têm sido dias e noites 
de caos e desorientação causados por 
políticos e alguns apoiantes que que-
rem ser independentes num processo 
radical que nem todos os habitantes 
desejam. O homem usa o poder que 
lhe parece ter para destruir, criando 
espaços de conflito com interesses 
que não são do povo mas sim de uma 
minoria alicerçada no dinheiro e na 
vã glória pessoal.

o que é Ser Poeta?

Já me chama-
ram de poeta, 
mas não te-

nho essa preten-
são! 

Escrevi versos, e contudo o que es-
crevi rimei, mas isso não é suficiente 
para me qualificar de poeta. Porque 
ser poeta, é muito mais do que fazer 
rimas, ser poeta trata-se de alguém 
que assume a responsabilidade de 
o ser. Eu na realidade estou muito 
longe de ter sido 
forjado com tais 
qualidades. Den-
tro da minha mo-
desta condição 
sou apenas um 
principiante que 
optou por viver 
a vida em poesia, 
e quando tento: 
sou apenas pre-
tensão!
Quando conju-

go com a poesia 
panorâmica da 
natureza, a qual me foi ofertada 
pelo Artesão da existência para que 
eu possa dela usufruir, no sentido de 
fazer da vida uma poesia, do género 
que, quando passo por uma árvore 
abraço-a, beijo-a, agradecendo-lhe 
assim pelo oxigénio e a sombra que 
eu dela possa desfrutar.
Claro que se todos nós tivéssemos 

a faculdade de sermos bons obser-
vadores, constataríamos que a poe-
sia já existe em todos os panoramas 
da natureza que nos rodeiam, tão 
perto e tão longe quanto a nossa 
vista  possa alcançar.
 O que ocorre, na realidade, é que 

ninguém será hoje um poeta se não 
duvidar seriamente do seu direito 

de sê-lo. Partindo de uma atitude 
expectante, ele é o que olha a partir 
de si mesmo, e o seu procedimen-
to poético é o de quem para fora de 
si mesmo olha. O que é deve-o a si 
próprio.
O poeta como vivente místico con-

denado à ação que todo o homem 
é, se autoriza a pôr em movimento 
uma conduta existencial preferente-
mente livre.
O mesmo dizer: fora do alcance 

daquela perturbação que o impede 
de ser.
O primeiro poeta da história, foi 

um homem de um outro universo 
espiritual cuja memória, biblica-
mente identificada com os présti-
mos do pó, não deixa de ser a de um 
homem marcado pelos desgostos a 
ponto de o sofrimento lhe ter esfria-
do o sangue. O que nos deixa ilumi-
nar a tese que a vida, e a natureza 
do homem, pertencem ao domínio 
obscuro. Porque além do mais a 
vida de quem soube viver a vida 
“inteiramente” é já demasiado am-
pla para que nela se esgote a eter-
nidade. No regresso a si mesmo, a 
solidão do poeta, enquanto presen-
ça, é na essência o entendimento do 
que somos.

JoSé DA 
coNceIção

cOsta PartE Para dEbatE dO PrOgraMa aPós vitória Mas sEM acOrdOs
na quinta-feira, com a conclusão de dia e meio de apreciação do programa do governo, o segundo 
executivo liderado por antónio Costa, empossado no sábado pelo Presidente da república, marcelo 
rebelo de sousa, deixa de estar limitado à gestão corrente e entra em plenitude de funções. ao con-
trário do que aconteceu em 2015, em que a coligação Psd/Cds-PP foi a mais votada nas eleições 
legislativas, agora o secretário-geral do Ps surge perante os deputados pronto para iniciar um mandato 
governativo de quatro anos sem quaisquer dúvidas de legitimidade política após um triunfo eleitoral no 
passado dia 06.
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Halloween no eStrela do oCeano

Já lá vão anos que não 
vou a uma festa de 
Halloween no restauran-

te estrela do oceano. mas é 
sempre bom ter uma gran-
de equipa no jornal A Voz 
de Portugal para ter novas 

ideias e diferentes pontos de vista numa festa 
ou noutra. 
Este ano é um ano muito dividido onde houve 

várias festas de Halloween através da comuni-
dade no fim de semana transato. É sempre muito 
complicado fazer uma festa 
antes do evento porque, tudo 
pode acontecer, podes rasgar 
o fato e no dia de Halloween 
tem que estar arranjado para 
poder viajar com as crianças. 
O restaurante Estrela do 

Oceano situado no centro do 
bairro português (101 rua ra-
chel este) quis oferecer aos 
seus clientes habituais uma 
noite de halloween especial. E 
foi isso mesmo que os donos 
conseguiram disponibilizar a 
sua clientela uma ementa sa-
borosa e variada, que regalou 
de todos os seus clientes. 
A ementa tinha à escolha a 

temática sopa de abóbora, camarão ao alho para 
começar e com cinco opções entre peixe, carne e 
marisco. Para terminar uma sobremesa acompa-
nhada por um café ou chá. A sala de festas des-
te restaurante estava praticamente cheia mas os 
comensais tinham espaço suficiente para desfi-
larem com seus disfarces. Os proprietários qui-

SylVIo mArtINS seram premiar os 3 melhores mascarados e para 
fazê-lo de forma justa votaram 4 juízes.
A animação foi da responsabilidade do DJ Ma-

chado e César Russo vindo de Brampton. Houve 
uma grande surpresa nesta noite com o cantor 

David de Melo que nos encantou todos com as 
suas belas canções. 
No final podemos dizer que esta noite foi uma 

linda noite monstruosa mas com muito amizade 
através da sala. Mais uma vez parabéns ao donos 
do Estrela do Oceano.

    FabricantE dE Estruturas aErOnáuticas invEstE EM santO tirsO
Em comunicado, a agência para o investimento e Comércio Externo de Portugal (aiCEP) adianta que esta nova uni-
dade “desenvolverá as atividades de assemblagem de subconjuntos de estruturas aeronáuticas, as quais serão depois 
exportadas para as unidades da stelia aerospace de méaulte e rochefort, em frança, para aí serem integradas”. “a 
atividade começará no final deste ano e aumentará progressivamente para atingir a velocidade cruzeiro até 2023”, re-
vela. segundo a aiCEP, “Portugal foi escolhido por várias razões, nomeadamente a sua relevante experiência no setor 
aeronáutico, a disponibilidade de talento, a integração na zona euro e a proximidade geográfica com as localizações 
francesas da Stelia Aerospace, permitindo uma otimização dos fluxos logísticos”.

fui sempre muito bom 
na construção, mas, 
depois, tive problemas 
com os meus funcioná-
rios. Eu concentrei-me 
no trabalho e negligen-
ciei a minha família, eu 
estava perdido no tra-
balho. a minha esposa 
tinha mudado muito, 

eu era muito indiferente, tal como os meus 2 
filhos. Eu fui ver o XaMã e nós realmente vi-
sualizamos que por inveja eles estavam nos 
fazendo um trabalho de maKumba para nos 
separar e nos ver em ruínas. uM grandE 
ObrigadO aO XaMã por recuperar a minha 
paz e tranquilidade.

MARCOS PEREIRA

há mais de 2 anos 
procuramos ajuda 
sem resultados. 
minha esposa esta-
va doente o tempo 
todo, doía tudo, até 
os médicos não pu-
deram, até o último 
recurso que veio 

com o grandE XaMã e nos libertámos 
de uma influência negativa que estava 
bloqueando a saúde da minha esposa. 
Para mais tratamentos, não melhorei até 
que o XaMã definitivamente ajudasse a 
curar. 

PEDRO E ALINA

depois da viagem 
do meu marido 
comecei a notar 
uma mudança 
em ele. a nossa 
relação nunca foi 
como antes, eu 
ligava para ele e 
ele não me res-
pondia. 
o meu coração 

estavam em mil pedaços. fui visitar o MEs-
trE e, através de um estudo, podemos confir-
mar que havia uma mulher que tentava roubar 
sua vontade. Ela estava tentando dominá-lo 
até que o mestre me ajudou a recuperá-lo. 
obrigado. 

ANA BALBINA

o meu proble-
ma com álcool 
me levou a 
perder minha 
família, mas 
era algo incon-
trolável. feliz-
mente, cheguei 
ao XaMã que 
me fez uma de-
sapropriação e 
um alinhamen-

to de energias e graças a ele pouco a pouco 
deixei a bebida. minha esposa estava disposta 
a me aceitar de volta em casa quando eu es-
tava 100% recuperado. MuitO ObrigadO 
POr tudO O quE FizEstE Para MiM.

PABLO DIOMANTE
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feSta doS múSICoS da fPm
texto: 
JoSé De SoUSA

A filarmónica de mon-
treal, como é sua tra-
dição, celebrou o dia 

dos músicos, um elemento 
primordial para o bom fun-
cionamento da banda. 

Foi com muita classe e com uma ementa sabo-
rosíssima  que eu e a conversada fomos recebi-
dos, e tudo isto grátis, tanto refrigerantes como 
vinho e cerveja, pela Banda de Montreal como 
se costuma dizer. A  jovem Sandra, presidente 

da Banda e o não menos jovem Brian que é o 
maestro, espertos e    dinâmicos,  que logo no 
início das festividades e rodeados de familiares 
e outros membros da direção, fizeram um  assea-
díssimo trabalho no que respeita ao desenrolar 
do delicioso jantar. 

Depois foi apresentado um quadro, oferta do 
Jornal A Voz de Portugal, da Banda de Montreal, 
a foto foi tirada na cidade de Brampton, quando 
esta Banda lá foi participar nas festas do Senhor 
Santo Cristo. Um lindo retrato, um quadro mais 
pequeno foi oferecido a todos os músicos e cer-
tas pessoas que de uma maneira ajudam para o 
sucesso desta Banda. A Filarmónica Portuguesa 

de Montreal tem um passado bastante rico onde 
houve grandes músicos que vieram tocar nesta 
linda Banda, Norberto Pereira, um dos fundado-
res disse muito bem, para fazer  funcionar uma 
Filarmónica é preciso de quatro ou cinco bons 
músicos. 
Destes bons músicos estava presentes  alguns, 

nomeadamente o senhor Bulhões, que além dis-
so também faz parte da escola de música, que 
juntamente com o Pedro ensinam música todas 
as sextas-feiras a todos que queiram aprender, 
um ou outro dos muitos instrumentos que com-
põem a Filarmónica de Montreal. 
Na sala também vimos passar uns mascarados 

e SURPRESA, o mister Trump com o seu amigo 
da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, vieram resol-
ver as cores dos brincos das vacas nos Açores. 
Do lado dos que não são músicos, mas também 
fazem com que se toque musica  e a festa fosse 
um sucesso, estão de parabéns os comerciantes 
de Montreal, nomeadamente o Sá e filhos, Pada-
ria Coimbra, Soares e filhos. Presentes na festa 
estavam crianças, mães, pais, avós e avôs, todos 
numa harmonia que só a Banda Portuguesa de 
Montreal consegue fazer. Depois foi a música 
para dançar até às tantas. Parabéns a todos.

la grande déguStatIon de montréal, 2019
SylVIo mArtINS

estamos sempre a des-
cobrir novos produtos 
alcoólicos e é sempre 

um prazer fazê-lo. Seja vi-
nho, produtos orgánicos e até 
uísque, estamos sempre inte-
ressados em acrescentar algo 

novo ao nosso dia a dia.
Este ano Portugal é o rei deste salão que vai 

apresentar mais de 200 produtores e que todos 
vão poder saborear um pouquinho uma grande 
variedade de vinhos portuguesesde várias re-
giõesdo país.

Na quinta-feira, 31 de outubro e nos dias 1 e 2 
de novembro no Place Bonaventure.

Pré-DegUStAção No PortUS 360
Segunda-feira recebemos um convite para o 

Portus 360 para saborear alguns dos produtores, 
representantes e importadores na sua sala priva-
da. 
Este evento era para informar os jornais, tele-

visões, rádios, vlog e blog que Portugal estará 
em grande destaque neste fim de semana. Helena 
Loureiro apresentou todas as casas presentes no 
seu evento e que era só uma pequena amostra 
interessante e foi uma boa escolha para iniciar 
esta aventura da grande degustação de Montreal 
logo de seguida o cônsul-geral de Portugal em 

Montreal discursou 
sobre Portugal e o seu 
vinho. Uma coisa é 
certa, o vinho verde 
“Muros Antigos Alva-
rinho 2018” tem um 
gosto realmente único 
e o meu paladar apre-
ciou bastante porque 
é um vinho verde de 
alta qualidade, esta 
foi a minha grande 
surpresa desta noite. 

tOO gOOd tO gO. cOMPrar O EXcEdEntE aliMEntar Para cOMbatEr O dEsPErdíciO
Chama-se too good to go e, tal como o próprio nome indica, é uma app que vem combater o des-
perdício alimentar, permitindo que os portugueses comprem excedentes alimentares de restauran-
tes ou supermercados e que, de outra forma, seriam lixo. do lado das empresas - os parceiros - o 
objetivo é que coloquem à venda na plataforma os produtos que são excedente no final do dia. Deste 
modo, podem amortizar o custo de produção ou obter receitas extra. do lado dos clientes - os utiliza-
dores - a ideia é que possam beneficiar de refeições com qualidade, mas a preços mais acessíveis. 
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13ª Semana Cultural da CaSa doS açoreS
frANcIScA reIS

todas as casas dos Aço-
res tem como objeti-
vos durante a semana 

cultural acoriana promover 
tudo que é acoriano, promo-
ver um maior conhecimento 

sobre a presença açoriana e açordescenden-
tes. 

As Casas dos Açores procuram transmitir e 
mantendo vivas as tradições que caracteriza o 
povo açoriano que são transmitidas de geração 
em geração. A presença Açoriana no Canadá, 
nos Estados Unidos e em California é impres-
sionante ver como a nossa geração e como os 
nossos filhos e netos que são os açordescendes-
tes orgulhosamente como preservamos a nossa 
identidade cultural com orgulho e com muito ca-

rinho as nossas raízes. Temos que divulgar mais  
e reforçar a relação afetiva entre as comunidades 
açordescendentes e os Açores, temos ainda mui-
to trabalho a fazer em frente.
O Programa da semana cultural na Casa dos 

Açores do Quebeque 23 a 25 de outubro:
Quarta-feira: Filarmónica do Divino Espírito 

Santo de Laval, Rancho Folclórico “Ilhas do En-
canto, Dança de Jovens, Exposição de pintura.
Quinta-feira: Grupo Reviver, Teatro, Exposição 

de trabalhos artesanais, Lançamento do livro de 
Ilda Januário. Sexta-feira: exposição dos murais 
pelo Kevin Ledo, Apresentação do livro de João 
Pacheco de Melo. Sábado: jantar de Gala 41º 
Aniversário da Casa dos Açores do Quebec.
A Casa dos Açores do Quebeque foi fundada a 

18 de Julho de 1978 por cinco fundadores: Tadeu 
Rocha, Carlos Saldanha, Maria Elvira Saldanha, 

Joviano Vaz e Manuel Contente.
A Comissão ficou constituída pelos cinco fun-

dadores e por Aires da Silva, António Bairos, 
Guilherme Cabral e Norberto Aguiar.

Só 13 anos depois que foi eleita a primeira di-
reção efetiva em assembleia geral de sócios a 
18 de novembro de 1991 tendo como primeiro 
Presidente da Casa dos Açores do Quebeque o 
Senhor Guilherme Cabral. Parabéns à Casa dos 
Açores e a sua equipa.

Mais uM. Já abriu O sEXtO suPErMErcadO da MErcadOna EM POrtugal
a mercadona há abriu a sexta loja em Portugal, desta vez em plena cidade do Porto, 
anunciou a cadeia de supermercados esta terça-feira. o supermercado está aberto na 
rua domingos sequeira. Esta abertura segue-se às outras cinco, em vila nova de gaia, 
matosinhos, maia, gondomar e barcelos, que têm vindo a acontecer desde julho. “Chegá-
mos finalmente à cidade do Porto, onde muitos ‘chefes’ nos pediram para abrir um super-
mercado. Esta é uma loja muito central com boa acessibilidade, numa zona onde todos os 
dias passam milhares de pessoas no caminho entre as suas casas e o local de trabalho.
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41º anIverSárIo da CaSa doS açoreS do quebeque
SylVIo mArtINS

5g: PrEsidEntE da alticE POrtugal quEr rEvEr POlíticas dE taXas dO sEtOr
Alexandre Fonseca falava à Lusa no final da sua participação no congresso Total Telecom, no painel 
de debate “global telecom reimagined: a new telco for a new economy”, que decorre em londres, 
onde abordou, entre outros temas, a questão da fiscalidade. “O setor das ‘telecom’ é um setor forte-
mente impactado por taxas de regulação”, sublinhou o presidente executivo, apontando a questão 
do tema das “célebres provisões da anacom [autoridade nacional de Comunicações] continuarem 
a contar com um contributo por parte dos reguladores”. ou seja, “quanto mais um operador litigar 
com o seu regulador, mais aumenta a sua participação em provisões”, exemplificou.

A casa dos Açores do Quebeque realizou 
do dia 23 ao 26 de outubro de 2019 a 
sua 13ª Semana cultural Açoriana.

O objetivo destas semanas culturais é o de 
compreender, aprofundar e difundir a cultura 
açoriana, perante a comunidade de origem aço-
riana local e simpatizantes da região autónoma 
dos Açores, a descobrir os aspetos culturais e 
históricos. E, no final desta semana cultural é a 
grandiosa festa da Casa dos Açores do Quebe-
que. Hoje em dia há convites por todos os lados, 
alguns posso ir, outros é a nossa grande equipa 
que se ocupa dos eventos. O ano passado fiquei 
muito triste de não participar no 40º aniversário 
mas tentei visitar a festa nas últimas horas e pro-
meti que para o 41º aniversário eu estaria presen-
te com muito gosto. Os Açores é uma verdadeira 
pérola natural para Portugal e que merece ser 
distinguido todos os dias do ano. quer seja no ve-
rão ou no inverno, podemos notar a sua riqueza 
em todos os setores, cultural e económico. Este 
ano tivemos presente na linda sala de receção do 
Carlton situado no 8860 Boul Langelier. Como 
primeiro mandato a equipa chefiada por Alfredo 
da Ponte trabalhou muito para fazer este evento 
um grande successo. Na sala tive o prazer de ver 
várias associações que apoiam a Casa dos Aço-
res do Quebeque. A cerimónia iniciou-se com o 
presidente agradecendo a vinda dos seus convi-
dados e realçando a cultura açoriana. O Cônsul-

-Geral de Montreal, António Barroso, veio ao 
palco realçando o seu primeiro ano bastante po-
sitivo e dar umas palavrinhas sobre o governo 
português com uma nova mudança da secretária 
de estado, Berta Ferreira, que vai vir em 2020 
à comunidade portuguesa em Montreal, falou-se 
também do novo site web que será muito bom e 
“user friendly”, neste momento não há uma pá-
gina facebook do consulado, mas há uma página 
da embaixada que é muito informativa. A Mestre 
de cerimónia foi a Sra Paula Ferreira que organi-
zou muito bem esta noite maravilhosa com boa 
música e um jantar de alta qualidade. César Rus-

so e DJ Jeff Gouveia animaram esta noite e fize-
ram um lindo trabalho que durou até quase duas 
horas da manhã. Podemos também salientar que 
havia uma exposição da Sra. Cândida Martins 
que tem um enorme talento artístico.

Podemos notar que o Joe Puga foi surpreendido 
por uma linda homenagem como homem visio-
nário e uma pessoa que indiretamente faz muito 
para a nossa comunidade com o seu festival.
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30e Salon InternatIonal du tourISme voyageS
SylVIo mArtINS

Não é difícil recordar 
quando Azores Airli-
nes iniciaram a apre-

sentação dos Açores em mon-
treal. tive a oportunidade de 
os ajudarem na preparação 
dos panfletos e documen-

tações da Azores Airlines em 2016. foi uma 
grande honra ajudar uma grande companhia 
que merece um destaque para os Açores. 
Através dos anos se não é Azores Airlines nin-

guém fala de Portugal, o que é muito triste para 
nós todos. É de salientar que, hoje em dia, mi-
lhares de pessoas gostam de viajar e descobrir 

o mundo através do 30º Salão internacional de 
turismo e viagem, “Salon International Touris-
me Voyage” apresentado pelo YUL aeroporto 

de Montreal. Fui ver tudo o que se passa nes-
te salão? e descobri muitas coisas, prendas com 
fartura, provas de bebidas e comida para todos 
os visitantes. Estive com o diretor principal de 

MarcElO diz quE OE2020 sErá aPrEsEntadO até dia 15 dE dEzEMbrO
o Executivo de antónio Costa vai apresentar o orçamento do Estado para 2020 até 15 de dezembro, uma 
garantia que foi dada pelo Presidente da república, esta terça-feira. “o governo já disse que vai apresen-
tar o orçamento do Estado antes de 15 de dezembro”, disse marcelo rebelo de sousa, em declarações 
aos jornalistas. a verdade é que ainda nenhuma data em concreto tinha sido avançada, apesar de na sexta-
-feira o jornal de negócios noticiar que a apresentação estaria programada para a semana antes do natal. 
seja como for, o governo tem 90 dias a contar da data de tomada de posse - que aconteceu no sábado, dia 
26 de outubro - para apresentar o documento, uma vez que este foi ano de eleições legislativas.

Azores Airlines e fiz uma pergunta,... Como é 
que a comunidade pode ajudar a dar um nome de 
prestígio ao nome de Portugal, Madeira e Aço-
res neste salão. E achei que os Grupos folclóri-
cos de Portugal e dos Açores deveriam fazer um 
grande show lá mesmo, no centro deste Salão e 
não devemos esquecer que a nossa gastronomia 

é uma das mais reconhecidas através do mundo. 
Gostaria que toda a comunidade se empenhasse 
de mão dadas para este evento e realçar o nome 
de Portugal neste salão. E, Azores Airlines, é a 
porta de entrada para Montreal. 
Parabéns à Azores Airlines por dar uma gran-

de visibilidade a Portugal e aos Açores e acho 
para a próxima edição vai ser um grande even-
to cultural para esta companhia que nos ajudou 
durante vários anos e para o ano vamos dar uma 
grande ajuda a fazer descobrir os Açores à popu-
lação de Montreal.
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carnEirO: Carta da Semana: O Mundo, que significa 
fertilidade. amor: tente conviver mais com os seus amigos 
e faça esforços para travar novos conhecimentos. não seja 
ingrato, não fira os seus amigos nem magoe aqueles que 

muitas vezes se sacrificaram por si! Saúde: Período propício a uma 
consulta de oftalmologia. não descure da sua visão. dinheiro: Evite 
faltar a reuniões de trabalho. a sua presença será importante para 
desenvolver um projeto. números da sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. amor: Cuidado para não magoar os 
sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. meça as 
suas palavras. saúde: tendência para andar um pouco 
descontrolado. tente relaxar. Que jamais o sol se deite 

sobre o seu desânimo! dinheiro: o seu esforço no trabalho poderá 
vir a ser recompensado. acredite mais nas suas potencialidades. 
números da sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

géMEOs: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência. Amor: Poderá ter de enfrentar um 
desentendimento com um amigo muito especial. Contenha 
a sua cólera, um simples raio dela pode destruir longas e 

pacientes sementes de amor. mantenha a calma! saúde: Controle 
as suas emoções e procure ser racional. dinheiro: o seu orçamento 
poderá sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja contido nos 
gastos. números da sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

caranguEJO: Carta da semana: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: modere as suas 
palavras pois pode magoar a pessoa amada. seja mais 
cuidadoso. saúde: Procure não exagerar no exercício 

físico, pois poderá magoar os seus músculos. dinheiro: é possível 
que durante esta semana se sinta um pouco desmotivado. tente 
delinear um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se 
acredita, a vitória é certa. números da sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEãO: Carta da Semana: 10 de Copas, que significa 
felicidade. amor: lute pelo seu verdadeiro amor, não 
se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é 
responsável pelos seus atos. saúde: vigie a sua tensão 

arterial e controle muito bem a sua alimentação. dinheiro: Procure 
não ser muito impulsivo nas suas compras, pois poderá gastar mais 
do que as suas possibilidades. números da sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

virgEM: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
amor. amor: seja mais carinhoso com a sua cara-metade. 
os atos de ternura são importantes para revigorar a 
relação. Pronuncie boas palavras, elas são a manifestação 

dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo 
melhor. saúde: Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. 
tente tomar um banho relaxante. dinheiro: Cuidado com os 
gastos supérfluos. Seja mais comedido para não ter surpresas 
desagradáveis. números da sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

balanÇa: Carta da Semana: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Confie mais na pessoa que tem a 
seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa 
relação. tal como o universo é criado pela palavra 

de deus, também o seu pequeno mundo é criado através da sua 
palavra! saúde: tendência para apanhar uma grande constipação. 
agasalhe-se bem. dinheiro: não se deixe abater por uma maré 
menos positiva nesta área da sua vida. analise as suas poupanças. 
números da sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrPiãO: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa 
Concretização, felicidade.  amor: a felicidade e a paixão 
poderão marcar a sua semana. aproveite muito bem esta 
fase. deixe que a juventude do seu espírito irradie através 

do seu corpo. saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta 
semana poderá constipar-se facilmente. dinheiro: Poderá precisar 
da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa importante. Não 
tema pedir apoio. números da sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sagitáriO: Carta da semana: valete de ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá encontrar um 
amigo que já não via há muito tempo. Coloque a conversa 
em dia. não dê importância à sua idade física, seja jovem 
e alegre. saúde: Procure não abusar em refeições muito 

condimentadas. dinheiro: aproximam-se despesas inesperadas. 
Procure fazer um plano de investimento. números da sorte: 3, 24, 
29, 33, 38, 40

caPricórniO: Carta da semana: ás de ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Período marcado 
pela harmonia familiar. organize um serão divertido em 
sua casa. não permita que a mágoa o perturbe. saúde: 
tendência para problemas de estômago. Cuide de si. 

dinheiro: semana propícia ao investimento. aconselhe-se com o seu 
gestor de conta. números da sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquáriO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa 
Principio do amor, grande alegria. amor: Esteja alerta, 
o amor poderá surgir em qualquer lugar. deixe-se ser 
amado. se está magoado com alguém ou se o feriram, 
procure retribuir com amor e compreensão. saúde: 

Pratique uma atividade física que lhe dê bastante prazer. dinheiro: a 
sua vida profissional tende a melhorar significativamente. Continue a 
demonstrar o seu dinamismo. números da sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEiXEs: Carta da Semana: 9 de Copas, que significa 
vitória. amor: Período favorável à conquista. Encha-se de 
coragem e diga aquilo que sente. saúde: Cuidado com 
o frio, pois o seu sistema respiratório poderá estar muito 
frágil. dinheiro: seja ousado e não hesite em revelar as 

suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento 
profissional. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

vICISSItudeS

tem vindo a desenvol-
ver-se, claramente em 
crescendo, um fantásti-

co conjunto de vicissitudes ao 
redor do recente caso do bebé 
rodrigo. Num ápice, o que 

era um caso, de pronto colocou à luz do dia 
um conjunto muito mais vasto, tanto de casos 
do mesmo tipo, como de relações mais que re-
conhecidas como estando presentes no seio da 
sociedade portuguesa. Vejamos, então, alguns 
aspetos ao redor deste conjunto muito vasto de 
vicissitudes, que se iniciaram com o nascimen-
to do bebé rodrigo.
Em primeiro lugar, o falhanço deste caso teve lu-

gar numa clínica privada, não nas estruturas hos-
pitalares do Serviço Nacional de Saúde, (SNS). 
A verdade é que os nossos jornalistas, analistas e 
comentadores, desta vez, já não operaram o mes-
mo modo de anunciar os casos que têm lugar no 
SNS, e que deveria ser: clínica privada falha ro-
tundamente na interpretação de um conjunto de 
ecografias. E muito menos repetem, até à exaus-
tão, o nome da referida clínica privada. Imagina-
-se o que se estaria agora a dizer se este caso, por 
via do azar, tivesse tido lugar numa qualquer es-
trutura do SNS...
Em segundo lugar, este caso, e com o médico 

em causa, está imensamente longe de ser singu-
lar. Como singular não deverá ser o tratamento 
do mesmo dado pela Ordem dos Médicos. Nos 
termos do que o seu bastonário já referiu, só na 
Região Sul da Ordem dos Médicos, os casos por 
resolver ascendem a mais de 1400. E um desses 
casos, envolvendo este médico, aguarda há seis 
anos por uma tomada de posição da instituição.
Em terceiro lugar, é interessante perceber que, 

nesta situação, os jornalistas não questionaram 
ainda o Bastonário da Ordem dos Médicos como 

já o teriam feito se estivesse em causa um membro 
do Governo: o Senhor Bastonário já não tem con-
dições para estar à frente da Ordem dos Médicos, 
dado que existe aqui uma objetiva responsabilida-
de de natureza política médica, pela situação dos 
fantásticos atrasos e acumulações de ausências de 
decisão. É fácil imaginar o que se não diria por aí 
se uma tal situação se passasse com um governan-
te. Poderia mesmo colocar-se a Miguel Guimarães 
aquele raciocínio de Rui Rio sobre António Costa 
e o caso Tancos: se sabia do atraso do Conselho 
de Disciplina da Região Sul e nada fez, é corres-
ponsável; se não sabia, não sabe, afinal, o que se 
passa na sua Ordem dos Médicos. Desta vez, po-
rém, Rui Rio, ou qualquer outro seu companheiro 
do PSD, não se lembrou de colocar uma tal dico-
tomia. Nem jornalistas, analistas ou comentado-
res. Em quarto lugar, deverá ter razão Adalberto 
Campos Fernandes, quando volta agora a questio-
nar a utilidade da entidade que tem o dever legal 
monitorizar a qualidade do serviço produzido pe-
las entidades a quem é concedida a possibilida-
de de realizar trabalhos de natureza médica, mas 
em condições privadas. Falta aqui – a Adalberto 
Campos Fernandes – ter presente certa declaração 
de Marcelo Caetano, numa das suas Conversas 
em Família: o Governo só procura fazer leis que 
possam ser cumpridas. Ou seja: o ideal, segundo 
o antigo ministro, simplesmente não é possível. 
Como possível não é fiscalizar todas as obras de 
construção civil, ou todas as pedreiras em funcio-
namento no país, etc.. É um problema muitíssimo 
antigo e de sempre. Um problema que não pode 
ter a solução hoje contemplada na lei. Para já não 
referir o caso da entidade que fiscaliza os serviços 
de informações. Nós estamos em Portugal, já lá 
vão quase nove séculos... Em quinto lugar, e den-
tro de quanto pôde já ver-se, este número muito 
vasto de casos, ainda sem resposta em termos dis-
ciplinares, tem lugar no sul do país. De um modo 
muito forte – é o que parece, a partir das imagens 
–, as famílias em causa serão originárias de um 
estrato social mais débil, porventura com habilita-
ções muito reduzidas. Mas claro que, a ser assim, 
esta correlação não constituirá, necessariamente, 
uma causalidade. Ainda assim, deixo esta per-
gunta: casos deste tipo, envolvendo erros fortes, 
por via de ecografias no período de gestação, com 
as correspondentes queixas à Ordem dos Médi-
cos, existem com famílias da classe média alta, 
ou alta? Surgem licenciados, mestres ou doutores 
como queixosos? E em que percentagem?
E, em sexto lugar, o que já se começa a perceber: 

tudo por aqui deverá ficar em quase nada. Segun-
do o Bastonário da Ordem dos Médicos, o médico 
em causa deverá, por sua iniciativa, deixar este 
tipo de tarefas, talvez mesmo a prática da Medi-
cina. Tudo acabará, pois, por se ficar no domínio 
da área Cível, o que, nos termos do que se conhe-
ce, poderá levar anos a ser resolvido. Um dado é 
certo: todos estes casos tiveram lugar numa clí-
nica privada, não no SNS. E é aqui que se fica 
a perceber a duplicidade de critérios com que a 
nossa grande comunicação social trata as falhas 
no domínio dos cuidados de Saúde. A grande co-
municação social e a Direita política – PSD, CDS, 
IL e Chega. E mesmo a Esquerda pouco ou nada 
diz. Vicissitudes lusitanas...

texto: HélIo
berNArDo loPeS

gOOglE POdErá cOMPrar a Fitbit. EMPrEsa disPara 30% EM bOlsa
a alphabet, empresa mãe da google, terá lançado uma proposta de aquisição pela fitbit, uma marca de brace-
letes digitais, de acordo com a CnbC, que cita fonte próxima do assunto. Com esta notícia, as ações da fitbit 
foram suspensas depois de subirem mais de 18%, sendo que depois do fecho do mercado já disparavam 30%. 
Com esta valorização das ações, a capitalização de mercado da empresa de braceletes aumentou 330 milhões 
de dólares, para perto de 1,5 mil milhões de dólares. ainda assim, não é para já conhecido o valor da proposta 
que a google terá lançado pela fitbit, de acordo com a reuters. seja como for, o negócio daria à alphabet uma 
boa posição como player no setor dos relógios fitness, competindo com empresas como a Apple, por exemplo.
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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: 
3 colheres de sopa de azeite báltico; 1 xícara 
de chá de nozes; 1 prato de sobremesa de fo-
lhas de manjericão;  1 prato de sobremesa de 
folhas de rúcula; 3 dentes de alho picados; 1 
cebola grande picada; 1 xícara de parmesão 
ralado; sal a gosto; Pimenta-do-reino a gosto; 
1 lata de atum; 1 pacote de macarrão 

receitA do chefe riBeiro

molHo PeSto Com atum báltICo

PrEParaÇãO: - Coloque num liquidificador, manjericão e rúcula, acres-
centando azeite báltico e um dente de alho. 
- Bata o liquidificador.
- acrescente sal e pimenta a gosto.
- Coloque noz para dar crocância ao molho.
- despeje o molho na frigideira e coloque o parmesão por cima.
- acrescente atum no molho.
- misture com a massa e está pronto!

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

aMbassadEur
hOnOriFiquE: josé moreira da Cunha
FOndatEurs:  Elísio de oliveira
  josé simões silvestre
éditEur: sylvio martins
adMinistratricE: marie moreira
dirEctEur: daniel loureiro
dirEctEurs adJOints: jorge matos
  sylvie machado
rédactEur En chEF: mário Carvalho
rédactEur adJOint: antero branco
cOllabOratEurs: antónio Pedro Costa
 Creusa raposo francisca reis
 hélder dias josé da Conceição
 josé de sousa jorge Correia
 josé Costa  telmo barbosa
 tony saragoça vítor gonçalves
 maria helena martins ricardo araújo Pereira
FOtOgraPhEs:  humberto Cabral
  joão arruda
  manuel neves
équiPE cOnsEillEr: antónio Cabral
  roberto Carvalho

Jornal
   Brasil

4231-b, boul. st-laurent, Mtl, h2W 1z4
t.: 514 284.1813 Ou c.: 514 299.1593

www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com

issn: 0049-6790 | cn 99700654
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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

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

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

salário segundo a experiência.
Frank: 514-830-8940

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

trabalho durante a noite.
514-844-2169

empregos

Padaria cOiMbra
Precisa-se de um

empregada de balcão 
a tempo parcial

para o fim de semana.
514-844-0223

7

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
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rEgEncY nanniEs
rEgEnCY nanniEs, a maior e mais importante 
agência de empregos para nannies, caregivers e hou-
sekeepers (limpeza/governantes) de montreal tem vá-
rias vagas para a candidata ideal. as nossas famílias 
são profissionais que procuram candidatas sérias e 
experientes para os ajudarem nas diversas posições 
disponíveis nas suas casas. as vagas preenchem-se 
rapidamente: temos muitos pedidos e colocamos mui-
to pessoal - mas há sempre novas aberturas. Portanto 
aplique o mais rápido possível para estar no nosso sis-
tema e ter preferência quando a vaga ideal para si abrir. 
neste  momento, à parte das nossas famílias habituais, 
também temos 2 postos de nannies/housekeepers para 
candidatas que possuam carro. aplique hoje – telefone 
a Elisa (514)344-0099, hoje pode ser a grande oportu-
nidade da sua vida!

† lucíliO victOrinO
10-09-1924 | 27-10-2019

†

faleceu em montreal, domingo, dia 27 de outubro de 
2019, com 95 anos de idade, o senhor lucílio victorino 
natural de Peniche, Portugal. Esposa da já falecida se-
nhora Violeta Pereira. Deixa na dor seus filhos Américo 
(maria antónia), luís (nilva), victor, nuno (nathalie) e 
rui; netos/as e bisnetos/as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon Este, Montreal, qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar hoje, quarta-feira 30 de outubro das 
10h às 13h e das 15h às 21h e quinta-feira a partir das 
8h30. seguir-se-á o funeral na igreja santa Cruz situada 
no 60 rachel oeste às 10h. será sepultado no cemitério 
notre-dame-des-neiges (4601, Chemin Côte-des-nei-
ges, montréal, Qc). a família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. bem haja.

Maria MarquEs
EstrEla da silva

faleceu em montreal, no dia 
10 de outubro de 2019, com 
88 anos de idade, senhora 
maria marques Estrela es-
posa do já falecido senhor 
fernando Cabrita da silva, 
natural de mação, Portugal. 
Deixa na dor suas filhas Ro-
gélia, ana Paula e fernan-
da, seus netos/as fernando, 
Carlos, alfredo, sabrina, 
sean e jenny, seus bisnetos, 
familiares e amigos.

serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
2159, st-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778

uma missa foi celebrada no sábado 13 de outubro de 
2019 e foi sepultada em cripta no mausoléu st-martin 
junto com o seu marido. a família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. bem-haja.

pAlAVrA cruzAdA
hOrizOntais:
6. Que existe somente na ideia; fantástico. 
7. atores, em inglês. 8. Cair novamente. 
9. acordo entre empresas para restringir concorrência e 
aumentar preços. 10. madeira, em inglês. 
11. surpreso, espantado. 13. frialidade (plural). 
17. sapato, em inglês. 
19. Concordância, pacto. 
21. ___ de construção: documento que licencia uma obra. 
22. relativo aos alpes (feminino). 
23. Profeta no reino da samaria durante o reinado de 
acabe. 

vErticais:
1. nova ___: páis cuja capital é Wellington. 
2. indústria de produtos cerâmicos. 
3. Quem serve à mesa em restaurantes. 
4. artista que interpreta. 5. amigo, em inglês. 
6. são e salvo. 12. digno de riso, ridículo. 
14. usada em saladas. 
15. Períodos de tempo numa sequência cronológica. 
16. Cobras, em inglês. 
18. Efeito de trabalho ou da ação (plural). 
20. Peixe com cauda longa e ferrões peçonhentos. Exis-
tem espécies marinhas e de água doce. 

sudoku

500$ Para trabalhar
a sua vOntadE!!!!

você é proprietário de um 
camião, carro ou bicicleta, 

podes ganhar 500$ por semana. 
contacte: sonicmediawrap@gmail.com

para mais informações.

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de um apartamento a todas a

duas semanas das 10h às 17h, situado
em st-leonard perto da rua langelier e Jarry.

514-486-4100
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real madrid 2-2 Club brugge
galatasaray 0-1 Paris sg
Club brugge 0-5 Paris sg

galatasaray 0-1 real madrid

gruPO a J P
1-Paris sg 3 9
2-real Madrid 3 4
3-Club brugge 3 2
4-galatasaray 3 1

gruPO b J P
1-bayern München 3 9
2-tottenham 3 4
3-Crvena zvezda 3 3
4-olympiacos 3 1

Crvena zvezda 3-1 olympiacos
tottenham 2-7 bayern münchen

olympiacos 2-3 b. münchen
tottenham 5-0 Crvena zvezda

gruPO c J P
1-Manchester city 3 9
2-dinamo zagreb 3 4
3-shakhtar donetsk 3 4
4-atalanta 3 0

gruPO d J P
1-Juventus 3 7
2-atlético Madrid 3 7
3-lokomotiv 3 3
4-bayer leverkusen 3 0

gruPO E J P
1-napoli 3 7
2-liverpool 3 6
3-red bull salzburg 3 3
4-genk 3 1

gruPO F J P
1-barcelona 3 7
2-internazionale 3 4
3-borussia dortmund 3 4
4-slavia Praha 3 1

gruPO g J P
1-rb leipzig 3 6
2-zenit 3 4
3-lyon 3 4
4-Benfica 3 3

gruPO h J P
1-chelsea 3 6
2-ajax 3 6
3-valencia 3 4
4-lille 3 1

grP.d sPOrting 1-0 rOsEnbOrg
grP.F arsEnal 3-2 v. guiMarãEs
grP.g Fc POrtO 1-1 rangErs
grP.k bEsiktas 1-2 sc braga

EquiPas POrtuguEsas na liga EurOPa

atalanta 1-2 s. donetsk
manchester City 2-0 d. zagreb

s. donetsk 2-2 d. zagreb
manchester City 5-1 atalanta

lokomotiv 0-2 atlético madrid
juventus 3-0 bayer leverkusen

a. madrid 1-0 b. leverkusen
juventus 2-1 lokomotiv

genk 1-4 liverpool
red bull salzburg 2-3 napoli
liverpool 05/11 | 20:00 genk

napoli 05/11 | 20:00 red bull salzburg

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

2019/11/24 moreirense 10:00 Cd mafra
  académico de viseu 10:00 feirense
  fC famalicão 10:00 académica oaf
  sC Espinho 10:00 arouca
  sintra football 10:00 marinhense
  gd Chaves 10:00 belenenses sad
  rio ave 10:00 fC alverca
  Paços de ferreira 10:00 ad sanjoanense
  sertanense 10:00 farense
  fC vizela 10:00 Benfica
  sC braga 10:00 gil vicente
  juv. Pedras salgadas 10:00 Canelas 2010
  varzim 10:00 gs loures
  anadia fC 10:00 beira-mar 
 leixões 10:00 santa Clara 
 fC Porto 10:00 v. setúbal

taça de Portugal
3ª EliMinatória

f1: lewIS HamIlton venCe e... ConvenCe

lewis Hamilton venceu 
o grande Prémio do 
méxico de f1 no cir-

cuito Hermanos rodriguez, 
aproveitando a estratégia de 
uma paragem para se apro-

ximar ainda mais do seu sexto título mundial 
com 363 pontos. 
Hamilton fez a sua primeira  e derradeira pa-

ragem na 24ª volta, assumindo os comandos da 
corrida depois de Sebastian Vettel ter efetuado 
o seu  pit-stop. Valtteri Botas 289 pontos conse-
guiu  assim adiar o  sexto título Mundial do seu 
companheiro de equipa Lewis Hamilton pelo mí-
nimo por mais uma semana  uma vez o finlandês 
ter subido ao pódio em terceiro lugar. O inglês 
da Mercedes GP teve uma largada complicada 
envolvendo-se com Max Verstappen num encos-

to na curva 5, do qual resultou numa escapató-
ria pelas zonas verdes do circuito. Entretanto a 
disputa entre os dois misturou o restante da gre-
lha, enquanto a Ferrari manteve-se à frente com 
Charles Leclerc, seguido por Vettel. Alexander 
Albon, da Red Bull, assumiu a terceira posição.
Verstappen foi obrigado a entrar nas boxes na 4ª 
volta, depois de acertar a asa dianteira de Valtteri 
Bottas enquanto fazia a ultrapassagem, furando 
o pneu de sua RB15. Na frente, Albon foi o pri-
meiro a parar, voltando com os médios indican-
do que seria uma corrida com duas paragens. Na 
volta seguinte, Leclerc seguiu o tailandês e tam-
bém voltou com os pneus médios. Hamilton per-
maneceu algumas voltas mais na pista, indicando 
que seria uma estratégia de uma única paragem, 
e optou pelos pneus duros quando veio às boxes. 
Vettel e Bottas ficaram quase 20 voltas antes de 
parar e retomar a pista com os pneus duros. Uma 
verdadeira luta estratégica na escolha de pneus. 

Mas ambos não conseguiram aproximação sufi-
ciente para desafiar a vitória do inglês. 
Lance Stroll, Racing Point fez uma excelente 

primeira parte da prova mas a degradação dos 
seus pneus nas voltas finais da corrida fizeram 
com que o piloto canadiano deixasse fugir os 
pontos conseguidos “foi uma verdadeira luta 
contra os pneus dianteiros pois o carro estava 
bastante forte, vamos tentar remediar as coisas 
para Austin, na próxima semana”, disse Lance 
Stroll. Próximo encontro já no fim de semana em 
Austin, no Grande Prémio dos Estados Unidos 
da América.

reSUltADoS fINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Sebastian Vettel (Ferrari)
3-Valtteri Bottas (Mercedes)
4-Charles Leclerc (Ferrari)
5-Alexander Albon (Red Bull/Honda)
6-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
7-Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes)
8-Daniel Ricciardo (Renault)
9-Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda)
10-Nico Hülkenberg (Renault)

HélDer DIAS

avança a ImPrenSa ItalIana:
ronaldo é o PróxImo
venCedor da bola de ouro

cristiano ronaldo será o vencedor da 
próxima edição da bola de ouro, se-
gundo avança, nesta segunda-feira, o 

diário italiano corriere dello Sport.
O diário italiano baseia-se, entre outros aspetos, 

no facto da France Football, que é a revista que 

concede o prémio, se ter deslocado a Turim para 
entrevistar o internacional português. A confir-
mar-se, o avançado da Vecchia Signora ganharia 
a sua sexta edição da Bola de Ouro e iria superar 
Lionel Messi, que este ano arrecadou os prémios 
The Best e a Bota de Ouro. Segundo a mesma 
publicação, a delegação da revista francesa jan-
tou com o avançado madeirense, onde também 
esteve presente o diretor desportivo do clube 
Fabio Paratici. Recordemos que os três grandes 
favoritos à conquista da próxima edição da Bola 
de Ouro são Van Dijk, Lionel Messi e Cristiano 
Ronaldo, sendo que há mais dois portugueses 
nomeados: João Félix e Bernardo Silva.

flamengo de JeSuS volta a
venCer e mantém lIderança
ISolada do CamPeonato
O Flamengo recebeu e venceu, este domingo, 

o CSA (1-0), em jogo da 28.ª jornada do Bra-
sileirão. A equipa de Jorge Jesus triunfou pela 
margem mínima perante a equipa orientada pelo 
ex-benfiquista Argel e consolidou a liderança do 
campeonato mantendo ainda a distância de dez 
pontos face ao segundo classificado. 
O Flamengo abriu as contas do marcador logo 

aos oito minutos, graças a uma bela jogada que 
foi finalizada com grande classe pelo uruguaio 
Arrascaeta. A partir daí, a formação liderada por 
Jorge Jesus arrancou para uma exibição de al-
tos e baixos e na primeira parte viu Diego Alves 
negar o golo ao CSA com duas intervenções de 
elevado grau de dificuldade.

viEira FEcha Mais uM dOssiEr: lisandrO tEM acOrdO Para sair EM dEFinitivO
Lisandro López, defesa que ainda está contratualmente ligado ao Benfica apesar de estar cedido ao Boca 
Juniors, poderá estar prestes a deixar o estádio da Luz em definitivo. Segundo noticia esta terça-feira o jor-
nal record, luís filipe vieira, presidente das águias, está prestes a fechar um acordo que levará o defesa a 
deixar o clube da luz para assinar pelo clube do seu país-natal. segundo o noticiado, as negociações estão 
praticamente concluídas, com o clube de buenos aires a pagar três milhões de euros pelo passe do atleta. 
no estádio da luz desde 2014/15, o futebolista nunca se conseguiu impor em pleno com a camisola das 
águias, foi por diversas vezes cedido antes de regressar, há duas temporadas, ao seu país.
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  P J V E D GM GS

1-fc porto 21 8 7 0 1 19   4
2-Benfica	 21	 8	 7	 0	 1	 17	 		3
3-FC	Famalicão	 19	 8	 6	 1	 1	 16	 10
4-Sporting	 14	 8	 4	 2	 2	 14	 10
5-V.	Guimarães	 12	 8	 3	 3	 2	 13	 11
6-Boavista	 12	 8	 2	 6	 0	 		7	   5
7-CD	Tondela	 12	 9	 3	 3	 3	 10	 10
8-SC	Braga	 11	 8	 3	 2	 3	 10	 11
9-Rio	Ave	 11	 8	 3	 2	 3	 13	 10
10-Santa	Clara	 11	 8	 3	 2	 3	   4   6
11-Marítimo	   9 8 2 3 3 10 13
12-Moreirense	   8 8 2 2 4   8 10
13-V.	Setúbal	   8 8 1 5 2   1   5
14-Belenenses	sAd   8 8 2 2 4   7 11
15-Gil	Vicente	   7 8 1 4 3   4   9
16-Portimonense	  6	 8	 1	 3	 4	   6	 10
17-P.	Ferreira	   5 8 1 2 5   5 14
18-CD	Aves	   3 9 1 0 8 11 23

  PTS  J V E D GM   GS

9ª Jornada
05/10 Cd aves 0-1 Cd tondela
30/10 rio ave 13:00 moreirense
  marítimo 14:45 fC Porto
  guimarães 16:00 belenenses
  Benfica 16:15 Portimonense
  famalicão 17:00 g. vicente
31/10 P. ferreira 15:45 sporting
  santa Clara 16:15 v. setúbal
  boavista 16:15 sC braga

8ª Jornada
05/10 académica oaf 1-0 Benfica B
12/10 gd Chaves 2-0 Estoril Praia
  leixões 1-0 Casa Pia
13/10 Cd Cova Piedade 0-2 farense
  vilafranquense 3-2 ud oliveirense
30/10 nacional 11:00 varzim
  académico de viseu 11:00 fC Porto b
16/11 FC Penafiel 12:15 feirense
17/11 Cd mafra 6:15 sC Covilhã

10ª Jornada
02/11 Benfica 14:00 rio ave
  moreirense 16:30 v. guimarães
03/11 gil vicente 10:00 marítimo
  Cd tondela 12:30 sporting
  fC Porto 15:00 Cd aves
  sC braga 15:15 fC famalicão
04/11 belenenses 14:00 P. ferreira
  Portimonense 16:00 santa Clara
 v. setúbal 16:00 boavista

  P J V E D GM GS

7ª Jornada
02/11 sC Covilhã 7:00 FC Penafiel
  Casa Pia 14:00 vilafranquense
03/11 fC Porto b 6:15 leixões
  farense 6:15 Cd mafra
  feirense 10:00 nacional
  Estoril Praia 10:00 académico de viseu
  ud oliveirense 10:00 Cd Cova Piedade
  Benfica B 10:00 gd Chaves
 varzim 12:15 académica oaf

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

mAJor leAgue soccer

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

Play-off
Final (West) los angeles 29/10 | 21:00 seattle sounders
Final (East) atlanta united 31/10/2019 toronto fC
Meias-Finais (East)
 new York City fC 1-2 toronto fC
 atlanta united 2-0 Philadelphia union
Meias-Finais (West)
 seattle sounders 2-0 real salt lake
 los angeles fC 5-3 la galaxy

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

lIga: no toPo, o Centro
da defeSa é de extremoS
No topo da liga, o centro das defesas é 

de extremos. o fc Porto tem a dupla 
mais «velha», com Pepe e marcano, o 

Benfica tem em Ferro e Rúben Dias uma dupla 
muito jovem, ainda que não tanto como a do 
famalicão, que era líder à entrada para a 8ª 
jornada e segue em terceiro lugar. caminhos 
bem diferentes num setor crucial em campo, 
ainda que dependa também muito da dinâmi-
ca de jogo da própria equipa. Há várias formas 
de chegar ao sucesso e o maisfutebol foi olhar 
para essas diferentes apostas.

O Benfica tem nesta altura a melhor defesa do 
campeonato, com três golos sofridos. O FC Por-
to vem logo atrás, com quatro. O Famalicão tem 
10 golos sofridos, tantos como o Sporting, por 
exemplo. O Boavista, que tem outra das duplas 
de centrais mais experientes da Liga, com Neris 
e o veteraníssimo Ricardo Costa (38 anos), leva 
apenas cinco golos sofridos, tal como o V. Setú-
bal, que tem uma dupla de centrais mais jovem e 
com idades mais próximas. Partindo dos extremos 
o Maisfutebol olhou para as outras duplas cen-
trais de referência das equipas da Liga. O Spor-
ting também aposta em dois centrais experientes, 
Mathieu (36 anos completados nesta terça-feira) 
e Coates (29 anos), mas há vários clubes com du-
plas de centrais mais jovens, e também vários em 
que a norma é uma mistura de experiência com 
maior juventude. Nuno André Coelho jogou no 
FC Porto, no Sporting e no Sp. Braga, teve várias 
experiências no estrangeiro e terminou no Desp. 
Chaves. O antigo defesa de 33 anos, que está a 
deixar o futebol para trás, olha com o Maisfutebol 
para as várias opções na Liga e começa por notar 
que ter uma referência experiente é uma boa for-
ma de um central mais jovem crescer. «Quando se 
joga ao lado de um jogador com uma certa expe-
riência aprende-se a lidar com algumas situações. 
Principalmente num jogo grande, um clássico, um 
dérbi, um jogo da Liga dos Campeões ou da Liga 
Europa. É sempre mais fácil quando se tem uma 
pessoa experiente ao lado», observa. Maior juven-
tude, defende, pode envolver maior risco. Mas o 
antigo central também salienta que o que importa 
sempre, obviamente, é a qualidade: «De uma du-
pla de centrais como tem o Benfica, ou o Famali-
cão, pode-se esperar que trema em algumas situa-
ções. Mas isso é sempre relativo. O fundamental 
numa dupla é que se dêem bem, que comuniquem 

bem um com o outro. E que tenham qualidade, 
naturalmente.» Mas há situações em que a maior 
ou menor experiência pode fazer a diferença, con-
tinua Nuno André Coelho, dando o exemplo con-
creto do clássico da 3ª jornada na Luz, que o FC 
Porto venceu por 2-0: «Sinceramente, acho que 
no Benfica-FC Porto isso foi um bocado funda-
mental, não só pelos centrais mas também pelo 
facto de a defesa do Benfica ser toda muito jovem. 
O FC Porto tirou partido disso.» Nesse jogo, além 
de Rúben Dias e Ferro o Benfica teve ainda Nuno 
Tavares no lado direito da defesa, com Grimaldo 

à esquerda.
o que a experiência traz…
A experiência, considera 

Nuno André Coelho, começa 
por ajudar a ler o jogo, a an-
tecipar situações. «A experiên-
cia é fundamental no posicio-
namento. Saber posicionar-se 
para o que pode vir a aconte-
cer. A partir dos 25, 26 anos já 
estamos num patamar comple-
tamente diferente. A grande di-
ferença é mesmo o posiciona-
mento», afirma, para ressalvar: 
«Apesar de existirem muitos 

jogadores jovens que já sabem posicionar-se mui-
to bem.» E a experiência, continua, traz também 
uma abordagem mais serena ao jogo: «Há muito 
mais tranquilidade. Mesmo quando se sofre um 
golo e estamos em desvantagem, um jogador mais 
experiente à partida tem muito mais condições 
para poder defender melhor.» Mas essa expe-
riência não se mede necessariamente apenas pela 
idade. «Quantos mais jogos nas pernas melhor», 
nota. «Às vezes um jogador de 21 ou 22, como o 
Rúben Dias ou o Ferro, já está desde os 18 a jogar 
regularmente e tem muita experiência acumulada. 
Vai chegar aos 23, 24 anos, com uma experiência 
completamente diferente de um central que não 
jogue», observa, para concluir aprovando a aposta 
das águias: «O Benfica está a arriscar, mas acho 
que vai compensar.»
…e o que se pode perder com o avançar da idade
Olhando pelo lado oposto, o que pode perder um 

defesa central com o avançar da idade? Varia muito, 
defende Nuno André Coelho: «Depende do joga-
dor, de quão focado ele está. Mas com o desgas-
te vai faltar sempre um bocado da velocidade que 
o jogador tinha», nota, acrescentando outro dado: 
«O excesso de tranquilidade às vezes também pode 
ser fatal nalguns jogos. Demasiada autoconfiança 
pode acabar por prejudicar». No caso concreto do 
FC Porto, Nuno André Coelho diz que Marcano 
e Pepe se complementam, independentemente do 
Bilhete de Identidade: «Essa dupla fica bem junta, 
são bons jogadores e preenchem as lacunas um do 
outro. O Pepe para mim é um dos melhores centrais 
do mundo.» Pepe e Marcano estão entre as duplas 
de utilização mais regular do campeonato. Ambos 
jogaram todas as partidas, ainda que o internacional 
português não seja totalista, por ter sido substituído 
em cima do intervalo, por lesão, no jogo da quarta 
jornada com o V. Guimarães.

XaviEr diz quE tOndEla PrEcisa dE “uMa EstrElinha” FrEntE aO sPOrting
Estamos a iniciar uma nova semana, mas queremos um tondela, no mínimo, à imagem da-
quele que foi no último domingo, com o Benfica [derrota em casa por 1-0], porque só assim 
conseguiremos um bom resultado neste jogo que vem”, frente ao sporting, assumiu xavier. 
Em conferência de imprensa, antes de um treino aberto à comunicação social, o avançado 
da equipa tondelense lamentou a fortuna do Benfica, “que fez um golo de bola parada”. 
“acreditamos que tendo essa estrelinha de sorte contra o sporting conseguimos ter um bom 
resultado”, reforçou.
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