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A comunidade
e o seu futuro?

D

a forma como as
coisas vão indo e o
mundo vai girando, é muito difícil pensar
o que virá a ser o futuro e
mais ainda de o dizer.
quantidade de
Jorge Matos Numa
ideias e conjeturas que levam a uma grande diversidade de pensamento e de ação, é sempre muito arriscado fazer prognósticos. Nem será tanto
isso que para o caso nos interessa, o que
desejamos é juntar tudo o que vamos vendo, lendo e ouvindo, e daí partir para as
diversas possibilidades que se nos apresentam nos horizontes que nos aparecem
um pouco enigmáticos e sombrios. Dado
que a comunidade está por motivos muito diversos, a diminuir e atendendo à tendência do deixa andar dos nossos tempos,
as perspetivas de futuro não serão das
mais animadoras. Se tivermos em conta
uma certa dispersão geográfica da comunidade e o crescente desinteresse dos
mais novos por tudo o que diz respeito
à comunidade, salvo exceções. Não queria deixar de manifestar uma profunda e
séria apreensão sobre o futuro dos nossos organismos de carácter ou orientação
comunitária. Tenho a impressão pelo que
vou observando vendo e ouvindo, que se
nota em alguns aspetos uma certa decadência. Mas acredito que os caminhos da
comunidade se tornarão melhores, mais
unidos, mais cooperativos.
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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 período do Artigo 50.º do Tratado da União Europeia”, esclarece a declaração do Conselho Europeu.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
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Câmbio do dólar canadiano
30 de outuBRO de 2019
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4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

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!!!
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 legumes, sobremesa, com Eddy Sousa e DJ XMEN.
Para marcações contacte: Otília: 514-816-4931;
Virgílio: 514-709-7868; a.p.c.: 514 844-2269. Conceição: 514-255-4849 ou pelo Facebook.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

alain Côté o.d.
Optometrista

Exames da vista - óculos - lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-laurent, suite 204
Montréal, qué., h2W 1z3

SERVIÇOS consulares

Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883
T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
ASS. nossa senhora de fátima
Ass. Portuguesa do Canadá
Ass. Portuguesa do Esp. Santo
Ass. Portuguesa de Lasalle
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
Ass. DA Terra Quebequente
Casa dos Açores do Quebeque
Centro do Divino Espírito Santo
CÍrculo de Rabo de Peixe
Clube Oriental de Montreal
Clube Portugal de Montreal
comunidade angolana de mtl
festival Portugal INTERNACIONAL	
Liga dos combatentes
Sport Montreal e Benfica

CENTROS

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário

T.: 514.495.3284
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.2269
T.: 514.251.9791
T.: 514.366.6305
T.: 450.435.0301
T.: 514.237.3994
T.: 514.388.4129
T.: 514.353.1550
T.: 514.843.8982
T.: 514.342.4373
T.: 514.844.1406
T.: 514.619.5932
T.: 514.923.7174
T.: 514.844.1406
T.: 514.273.4389
T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045

ESCOLAS
Portuguesa de laval
Santa cruz

FILARMÓNICAS

Divino Espírito Santo
portuguesa de montreal

IGREJAS

Missão Santa Cruz
Missão de NOSSA SRA. de Fátima

grupos Folclóricos

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Grupo folclórico & etnográfico
português de Montreal
Praias de Portugal

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.743.7355
T.: 514.844.1406

Tudo Diferente
texto:
José Costa

O Parlamento português nunca mais vai voltar a ser o mesmo. A culpa é da nova Legislatura, 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, deixando adivinhar que vem aí “uma nova era”.
Mas o propósito destas linhas não é fazer referência 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 eleição, 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 direita), André Ventura, que até teve direito a mais de
um quarto de tempo das reportagens de televisão
aquando do início da Legislatura, na semana passada. 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 surpreender e a ser notícia ao entrar na Assembleia da República acompanhada por Rafael Esteves Martins, 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 tenho preconceito ou sofro de qualquer fobia. Não,
nada disso. Apenas escrevo estas linhas e constato o facto, porque Rafael Martins foi o primeiro
homem da história a entrar no Parlamento Nacional de… saias. O jovem, de 31 anos, desafiou
todas as convenções ao optar por um look irreverente, combinando uma saia com um pullover
e um par de meias verdes. Um visual que, de resto, tem dividido opiniões nas redes sociais, sem
incomodar o assessor. “Não tenho que fazer comentários 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”, afirmou, quando questionado pelo Diário de Notícias sobre as críticas ao seu visual.
Por sua vez a eleita Joacine Katar Moreira que
mais usou as suas origens como bandeira eleitoral e que se apresentou ao eleitorado como a
primeira mulher negra a encabeçar uma lista, não
quis tecer nenhum comentário sobre a indumentária 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 primeiro 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. Ventura 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 cumprimentado ou não. Estamos aqui para falar a verdade
aos portugueses”. André Ventura, abriu assim as
hostilidades e apresentou-se para o que veio: “lutar 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 República e deparou-se com um gabinete que ainda
não está preparado para receber o Chega, mostrando 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”.

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. “Apostámos 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”.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Continuidade,

estabilidade igual a...

texto:
jorge correia

O

s inúmeros apelos
que ouvi do “novo”
primeiro
ministro
português, assim como de
membros da sua equipa ou
seus colegas partidários tem sido uma insistência nas palavras continuidade e estabilidade. Se por um lado é natural que assim seja,
sendo um governo minoritário sem aparente
apoio oficial de outros representantes na assembleia, 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 exemplos de membros do núcleo próximo de António
Costa chamados à equipa governamental. Não
foge à regra do primeiro ministro que tem prima-

Santa Cruz

A

em
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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 planeamento... planeamento do quê, pergunta-se; o
ministério da agricultura e ministério do ambiente (e da ação climática), cada um com o seu ministério, 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 responsabilidade do desenvolvimento regional e a outra da

Movimento

pós um grande problema na sala de
festa da Santa Cruz na primavera.
Roberto Carvalho e a companhia Terra Nova do Robert Tavares solucionaram um
grande problema e podemos agora ver um
belíssimo trabalho que foi
efetuado ao
lado da igreja St-Urbain.
Parabéns
pelo belo trabalho deembelezamento da igreja
Santa Cruz.

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 retomando o tema inicial, a estabilidade e continuidade são termos que eu utilizaria quando algo
está de tal forma perfeito ou próximo da perfeição 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 estagnação, 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.
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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 contrário 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.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O Que

é

Ser Poeta?

josé da
conceição

J

á me chamaram de poeta,
mas não tenho essa pretensão!
Escrevi versos, e contudo o que escrevi 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. Dentro da minha modesta condição
sou apenas um
principiante que
optou por viver
a vida em poesia,
e quando tento:
sou apenas pretensão!
Quando conjugo 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 observadores, constataríamos que a poesia 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 procedimento poético é o de quem para fora de
si mesmo olha. O que é deve-o a si
próprio.
O poeta como vivente místico condenado à ação que todo o homem
é, se autoriza a pôr em movimento
uma conduta existencial preferentemente 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, biblicamente identificada com os préstimos do pó, não deixa de ser a de um
homem marcado pelos desgostos a
ponto de o sofrimento lhe ter esfriado o sangue. O que nos deixa iluminar 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 ampla para que nela se esgote a eternidade. No regresso a si mesmo, a
solidão do poeta, enquanto presença, é na essência o entendimento do
que somos.

Ei-Los

que

Matam, Ei-Los

Prof.ª Maria
da Conceição
Brasil

C

ada vez mais
os noticiários
daqui e dali –
porque há notícias vindas das mais
diversas fontes e meios – nos dão
conta de imigrantes ilegais. Eles desembarcam em praias repletas de
gente, surgem em camiões sobrelotados, convergem para a Europa
em embarcações sem dono nem segurança.
São eles. Homens, mulheres e crianças 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 necessário 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 incalculável, 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 atentados – e os outros, e os outros – têm
levado consigo novos, velhos, crianças. “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 feitas por Deus. As Agências de inteligência 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.

que

Fogem

Estamos à mercê dos terroristas. Os
Estados estão a tomar medidas preventivas, como agora foi feito em Lisboa 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 próprias da juventude, os enviam para o
matadoiro com promessas absurdas e
regras fundamentalistas dos seus países 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 cabeça, o grito abafado de almas às quais
foram retiradas todas as hipóteses de
viver como humanos com direitos.
Quando chegam em botes desgastados pelo uso, a troco do pouco dinheiro que possuíam, estão exaustos
e pedem o socorro que os campos
de refugiados lhes podem dar. Então
a Europa veste e alimenta as crianças 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 ninguém sai a ganhar e quase todos acabam a perder. Têm sido dias e noites
de caos e desorientação causados por
políticos e alguns apoiantes que querem 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.

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 unidade “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”, revela. 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”.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Halloween

no

Estrela

do

Oceano

ideias e diferentes pontos de vista numa festa
ou noutra.
á lá vão anos que não Este ano é um ano muito dividido onde houve
vou a uma festa de várias festas de Halloween através da comuniHalloween no restauran- dade no fim de semana transato. É sempre muito
te Estrela do Oceano. Mas é complicado fazer uma festa
sempre bom ter uma gran- antes do evento porque, tudo
de equipa no jornal A Voz pode acontecer, podes rasgar
de Portugal para ter novas 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 rachel 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 saborosa 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 acompanhada por um café ou chá. A sala de festas deste restaurante estava praticamente cheia mas os
comensais tinham espaço suficiente para desfilarem com seus disfarces. Os proprietários quiSylvio Martins

J

Fui sempre muito bom
na construção, mas,
depois, tive problemas
com os meus funcionários. Eu concentrei-me
no trabalho e negligenciei a minha família, eu
estava perdido no trabalho. A minha esposa
tinha mudado muito,
eu era muito indiferente, tal como os meus 2
filhos. Eu fui ver o XAMÃ e nós realmente visualizamos 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 estava doente o tempo
todo, doía tudo, até
os médicos não puderam, 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
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seram premiar os 3 melhores mascarados e para
fazê-lo de forma justa votaram 4 juízes.
A animação foi da responsabilidade do DJ Machado 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.

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 respondia.
O meu coração
estavam em mil pedaços. Fui visitar o MESTRE e, através de um estudo, podemos confirmar 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 problema com álcool
me levou a
perder minha
família,
mas
era algo incontrolável. Felizmente, cheguei
ao XAMã que
me fez uma desapropriação e
um alinhamento 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 estava 100% recuperado. Muito obrigado
por tudo o que fizeste para mim.
PABLO DIOMANTE
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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 desperdício alimentar, permitindo que os portugueses comprem excedentes alimentares de restaurantes 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 utilizadores - a ideia é que possam beneficiar de refeições com qualidade, mas a preços mais acessíveis.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

La Grande Dégustation
Sylvio Martins

E

stamos sempre a descobrir novos produtos
alcoólicos e é sempre
um prazer fazê-lo. Seja vinho, produtos orgánicos e até
uísque, estamos sempre interessados 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 regiõesdo país.

Festa

dos

de

Montréal, 2019

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 privada.
Este evento era para informar os jornais, televisões, 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

Músicos

da

FPM

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 asseaFilarmónica de Mondíssimo trabalho no que respeita ao desenrolar
treal, como é sua trado delicioso jantar.
dição, celebrou o dia
dos Músicos, um elemento
primordial para o bom funcionamento da Banda.
Foi com muita classe e com uma ementa saborosíssima que eu e a conversada fomos recebidos, e tudo isto grátis, tanto refrigerantes como
vinho e cerveja, pela Banda de Montreal como
se costuma dizer. A jovem Sandra, presidente
texto:
José de Sousa

A

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 certas pessoas que de uma maneira ajudam para o
sucesso desta Banda. A Filarmónica Portuguesa

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

de Montreal tem um passado bastante rico onde
houve grandes músicos que vieram tocar nesta
linda Banda, Norberto Pereira, um dos fundadores 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 disso 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 compõem 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 resolver 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, Padaria 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.

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
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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. “Chegámos finalmente à cidade do Porto, onde muitos ‘chefes’ nos pediram para abrir um supermercado. 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.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

13ª Semana Cultural da Casa dos Açores

rinho as nossas raízes. Temos que divulgar mais
e reforçar a relação afetiva entre as comunidades
odas as Casas dos Aço- açordescendentes e os Açores, temos ainda muires tem como objeti- to trabalho a fazer em frente.
vos durante a semana O Programa da semana cultural na Casa dos
cultural acoriana promover Açores do Quebeque 23 a 25 de outubro:
tudo que é acoriano, promo- Quarta-feira: Filarmónica do Divino Espírito
ver um maior conhecimento Santo de Laval, Rancho Folclórico “Ilhas do Ensobre a presença açoriana e açordescenden- canto, Dança de Jovens, Exposição de pintura.
Quinta-feira: Grupo Reviver, Teatro, Exposição
tes.
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,
Francisca reis

T

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 impressionante ver como a nossa geração e como os
nossos filhos e netos que são os açordescendestes orgulhosamente como preservamos a nossa
identidade cultural com orgulho e com muito ca-

Joviano Vaz e Manuel Contente.
A Comissão ficou constituída pelos cinco fundadores e por Aires da Silva, António Bairos,
Guilherme Cabral e Norberto Aguiar.

Só 13 anos depois que foi eleita a primeira direção 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.

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 fortemente 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.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
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41º Aniversário da Casa dos Açores do Quebeque
Sylvio Martins

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 açoriana 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 Quebeque. 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 prometi que para o 41º aniversário eu estaria presente 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 verão 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 Açores do Quebeque. A cerimónia iniciou-se com o
presidente agradecendo a vinda dos seus convidados e realçando a cultura açoriana. O Cônsul-

-Geral de Montreal, António Barroso, veio ao
palco realçando o seu primeiro ano bastante positivo 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 página facebook do consulado, mas há uma página
da embaixada que é muito informativa. A Mestre
de cerimónia foi a Sra Paula Ferreira que organizou 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- Podemos notar que o Joe Puga foi surpreendido
ram um lindo trabalho que durou até quase duas por uma linda homenagem como homem visiohoras da manhã. Podemos também salientar que nário e uma pessoa que indiretamente faz muito
havia uma exposição da Sra. Cândida Martins para a nossa comunidade com o seu festival.
que tem um enorme talento artístico.
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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 apresentar 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.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

30e Salon International

du

Tourisme Voyages

o mundo através do 30º Salão internacional de
turismo e viagem, “Salon International Tourisão é difícil recordar me Voyage” apresentado pelo YUL aeroporto
quando Azores Airlines iniciaram a apresentação dos Açores em Montreal. Tive a oportunidade de
os ajudarem na preparação
dos panfletos e documentações 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- de Montreal. Fui ver tudo o que se passa nesguém fala de Portugal, o que é muito triste para te salão? e descobri muitas coisas, prendas com
nós todos. É de salientar que, hoje em dia, mi- fartura, provas de bebidas e comida para todos
lhares de pessoas gostam de viajar e descobrir os visitantes. Estive com o diretor principal de
Sylvio Martins

N

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 Açores neste salão. E achei que os Grupos folclóricos 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 grande visibilidade a Portugal e aos Açores e acho
para a próxima edição vai ser um grande evento 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 população de Montreal.

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 braceletes 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.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Vicissitudes

texto: Hélio
Bernardo lopes

T

em vindo a desenvolver-se, claramente em
crescendo, um fantástico 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 reconhecidas 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 nascimento do bebé Rodrigo.
Em primeiro lugar, o falhanço deste caso teve lugar numa clínica privada, não nas estruturas hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, (SNS).
A verdade é que os nossos jornalistas, analistas e
comentadores, desta vez, já não operaram o mesmo modo de anunciar os casos que têm lugar no
SNS, e que deveria ser: clínica privada falha rotundamente na interpretação de um conjunto de
ecografias. E muito menos repetem, até à exaustão, 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 estrutura do SNS...
Em segundo lugar, este caso, e com o médico
em causa, está imensamente longe de ser singular. 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 condições para estar à frente da Ordem dos Médicos,
dado que existe aqui uma objetiva responsabilidade 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 governante. 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 corresponsável; se não sabia, não sabe, afinal, o que se
passa na sua Ordem dos Médicos. Desta vez, porém, Rui Rio, ou qualquer outro seu companheiro
do PSD, não se lembrou de colocar uma tal dicotomia. Nem jornalistas, analistas ou comentadores. Em quarto lugar, deverá ter razão Adalberto
Campos Fernandes, quando volta agora a questionar a utilidade da entidade que tem o dever legal
monitorizar a qualidade do serviço produzido pelas entidades a quem é concedida a possibilidade 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 funcionamento 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 dentro de quanto pôde já ver-se, este número muito
vasto de casos, ainda sem resposta em termos disciplinares, 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 habilitações muito reduzidas. Mas claro que, a ser assim,
esta correlação não constituirá, necessariamente,
uma causalidade. Ainda assim, deixo esta pergunta: casos deste tipo, envolvendo erros fortes,
por via de ecografias no período de gestação, com
as correspondentes queixas à Ordem dos Médicos, 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. Segundo o Bastonário da Ordem dos Médicos, o médico
em causa deverá, por sua iniciativa, deixar este
tipo de tarefas, talvez mesmo a prática da Medicina. Tudo acabará, pois, por se ficar no domínio
da área Cível, o que, nos termos do que se conhece, poderá levar anos a ser resolvido. Um dado é
certo: todos estes casos tiveram lugar numa clínica 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 comunicação social e a Direita política – PSD, CDS,
IL e Chega. E mesmo a Esquerda pouco ou nada
diz. Vicissitudes lusitanas...
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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

Gui a do consumidor
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O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal
é um espaço informativo para a vossa empresa

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

Contabilista

Importadores

agência

Algarve

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

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

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

Mercearias

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Notários

Dentista

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

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

Padarias

Importadores

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

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

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

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

Renovações

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

Tel.: 438 476-8459

Restaurantes

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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

Gilberto

Peixarias

Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito

especialista em
Renovações
ligeiras

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Renovações

T.: 514.668.6281

Restaurantes

514.274.8553
514.849.9696

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma
- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

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

Receita do chefe ribeiro

Molho Pesto com Atum Báltico
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
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
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		Roberto Carvalho

ingredientes:
3 colheres de sopa de azeite báltico; 1 xícara
de chá de nozes; 1 prato de sobremesa de folhas 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

preparação: - Coloque num liquidificador, manjericão e rúcula, acrescentando 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!

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

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

EMPREGOS

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

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

Nora: 450-628-5472

Terrassement

Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

Roberto: 514-992-1586

Precisa-se de empregados em
“Pavé-uni” com experiência.
Salário segundo a experiência.
Frank: 514-830-8940

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

Padaria Coimbra

Precisa-se de um
empregada de balcão
a tempo parcial
para o fim de semana.
514-844-0223
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CUPão de assinatura

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

10-09-1924 | 27-10-2019

Companhia especializada em renovações de casa
precisa de homens com ou sem experiência,
Trabalho durante todo o ano.
514-952-0004
REGENCY NANNIES
REGENCY NANNIES, a maior e mais importante
agência de empregos para nannies, caregivers e housekeepers (limpeza/governantes) de Montreal tem várias 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 muito pessoal - mas há sempre novas aberturas. Portanto
aplique o mais rápido possível para estar no nosso sistema 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 oportunidade da sua vida!

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

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 senhora 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-Neiges, Montréal, Qc). A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associem na dor. Bem haja.

†

Maria Marques
Estrela da Silva

Faleceu em Montreal, no dia
10 de outubro de 2019, com
88 anos de idade, senhora
Maria Marques Estrela esposa do já falecido Senhor
Fernando Cabrita da Silva,
natural de Mação, Portugal.
Deixa na dor suas filhas Rogélia, Ana Paula e Fernanda, 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 forma, se lhes associaram na dor. Bem-haja.

Palavra Cruzada

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:

Lucílio VICTORINO

Patricia: 514-814-0362

Terra-Nova

Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com
experiência, de preferência com referência.
Altino Botelho: 514-327-5200

†

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

Precisa-se de padeiro ou assistente
padeiro. Com ou sem experiência.
Trabalho durante a noite.
514-844-2169

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.

necrologia

/

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

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. Existem espécies marinhas e de água doce.
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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 jornal 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.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 30 de outubro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Avança a imprensa italiana:
Ronaldo é o próximo
vencedor da Bola de Ouro

C

ristiano Ronaldo será o vencedor da
próxima edição da Bola de Ouro, segundo 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 confirmar-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 jantou 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 Brasileirão. 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 altos e baixos e na primeira parte viu Diego Alves
negar o golo ao CSA com duas intervenções de
elevado grau de dificuldade.

Taça

de Portugal
3ª Eliminatória

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

F1: Lewis Hamilton Vence e... Convence
Hélder dias

L

ewis Hamilton venceu
o Grande Prémio do
México de F1 no circuito Hermanos Rodriguez,
aproveitando a estratégia de
uma paragem para se aproximar ainda mais do seu sexto título Mundial
com 363 pontos.
Hamilton fez a sua primeira e derradeira paragem na 24ª volta, assumindo os comandos da
corrida depois de Sebastian Vettel ter efetuado
o seu pit-stop. Valtteri Botas 289 pontos conseguiu assim adiar o sexto título Mundial do seu
companheiro de equipa Lewis Hamilton pelo mínimo 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 escapatória pelas zonas verdes do circuito. Entretanto a
disputa entre os dois misturou o restante da grelha, 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 primeiro a parar, voltando com os médios indicando que seria uma corrida com duas paragens. Na
volta seguinte, Leclerc seguiu o tailandês e também voltou com os pneus médios. Hamilton permaneceu 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 suficiente 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)

Grupo A	
J
1-Paris SG	
3
2-Real Madrid
3
3-Club Brugge
3
4-Galatasaray
3
Real Madrid 2-2 Club Brugge
Galatasaray 0-1 Paris SG
Club Brugge 0-5 Paris SG
Galatasaray 0-1 Real Madrid

P
9
4
2
1

Grupo B
J
1-Bayern München
3
2-Tottenham
3
3-Crvena Zvezda
3
4-Olympiacos
3
Crvena Zvezda 3-1 Olympiacos
Tottenham 2-7 Bayern München
Olympiacos 2-3 B. München
Tottenham 5-0 Crvena Zvezda

P
9
4
3
1

Grupo C
J
1-Manchester City
3
2-Dinamo Zagreb
3
3-Shakhtar Donetsk
3
4-Atalanta
3
Atalanta 1-2 S. Donetsk
Manchester City 2-0 D. Zagreb
S. Donetsk 2-2 D. Zagreb
Manchester City 5-1 Atalanta

P
9
4
4
0

Grupo D
J
1-Juventus
3
2-Atlético Madrid
3
3-Lokomotiv
3
4-Bayer Leverkusen
3
Lokomotiv 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-0 Bayer Leverkusen
A. Madrid 1-0 B. Leverkusen
Juventus 2-1 Lokomotiv

P
7
7
3
0

Grupo E
1-Napoli
2-Liverpool
3-Red Bull Salzburg
4-Genk

P
7
6
3
1

Grupo F
1-Barcelona
2-Internazionale
3-Borussia Dortmund
4-Slavia Praha

P
7
4
4
1

Grupo G
J
1-RB Leipzig
3
2-Zenit
3
3-Lyon
3
4-Benfica
3
RB Leipzig 0-2 Lyon
Zenit 3-1 Benfica
RB Leipzig 10/23 | 17:55 Zenit
Benfica 10/23 | 15:00 Lyon

P
6
4
4
3

Grupo H	
1-Chelsea
2-Ajax
3-Valencia
4-Lille

P
6
6
4
1

J
3
3
3
3

Genk 1-4 Liverpool
Red Bull Salzburg 2-3 Napoli
Liverpool 05/11 | 20:00 Genk
Napoli 05/11 | 20:00 Red Bull Salzburg

J
3
3
3
3

Slavia Praha 0-2 Borussia Dortmund
Barcelona 2-1 Internazionale
Slavia Praha 10/23 | 15:00 Barcelona
Internazionale 10/23 | 15:00 B. Dortmund

J
3
3
3
3
Valencia 0-3 Ajax
Lille 1-2 Chelsea
Ajax 10/23 | 17:55 Chelsea
Lille 10/23 | 15:00 Valencia

Equipas portuguesas na liga Europa

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
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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 daquele 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.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 30 octobre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Liga:

no topo, o centro
da defesa é de extremos

N

o 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 dinâmica 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 Porto 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. Setúbal, que tem uma dupla de centrais mais jovem e
com idades mais próximas. Partindo dos extremos
o Maisfutebol olhou para as outras duplas centrais de referência das equipas da Liga. O Sporting também aposta em dois centrais experientes,
Mathieu (36 anos completados nesta terça-feira)
e Coates (29 anos), mas há vários clubes com duplas 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 forma de um central mais jovem crescer. «Quando se
joga ao lado de um jogador com uma certa experiência 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 juventude, defende, pode envolver maior risco. Mas o
antigo central também salienta que o que importa
sempre, obviamente, é a qualidade: «De uma dupla de centrais como tem o Benfica, ou o Famalicão, pode-se esperar que trema em algumas situações. 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, continua Nuno André Coelho, dando o exemplo concreto 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 fundamental, 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 antecipar situações. «A experiência é fundamental no posicionamento. Saber posicionar-se
para o que pode vir a acontecer. A partir dos 25, 26 anos já
estamos num patamar completamente diferente. A grande diferença é mesmo o posicionamento», afirma, para ressalvar:
«Apesar de existirem muitos
jogadores jovens que já sabem posicionar-se muito 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 experiência 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 jogador, de quão focado ele está. Mas com o desgaste 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.

PTS J

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

V

8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

E

7
7
6
4
3
2
3
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1

9ª Jornada

D

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

GM GS

1
1
1
2
2
0
3
3
3
3
3
4
2
4
3
4
5
8

19
17
16
14
13
  7
10
10
13
4
10
8
1
7
4
6
5
11

4
  3
10
10
11
5
10
11
10
6
13
10
5
11
9
10
14
23

10ª 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

		

P

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

18
18
17
15
14
12
12
11
10
10
  9
  9
  9
  7
7
  6
  5
  4

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

J

V

E

D

7
8
8
8
8
7
8
7
7
8
7
8
7
8
8
8
8
8

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

0
0
2
0
2
3
0
2
1
1
3
3
3
1
4
0
2
1

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

GM
14
13
14
15
11
  7
11
  9
  9
  5
  8
  7
  7
10
7
  7
  6
  6

GS
  6
  6
  6
  9
  9
  5
12
  8
  8
10
  7
  8
  8
15
11
13
12
13

8ª Jornada

7ª 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

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

Fase
Grupo A

1-SC Braga
2-Paços de Ferreira
3-Marítimo
4-FC Penafiel

J	P
2
2
2
2

próximos jogos

6
4
1
0

de

Grupos

Grupo B

1-V. Setúbal
2-SC Covilhã
3-Benfica
4-V. Guimarães

J	P
1
1
1
1

próximos jogos

1
1
1
1

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

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

Grupo C	

Grupo D	

1-Portimonense
2-Rio Ave
3-Sporting
4-Gil Vicente

J	P
2
2
1
1

4
4
0
0

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

1-FC Porto
2-GD Chaves
3-Casa Pia
4-Santa Clara

J	P
1
1
0
2

3
3
0
0

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

Major League Soccer

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

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

