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Lancamento da NOVA
Cerveja Portuguesa, QUINAS
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Convívio dos Amigos de Rabo de
Peixe foi um Grande Sucesso

2

“As leis não se fazem para estarem no Diário da República”
Apesar de estar ainda a recuperar da intervenção a que foi sujeito, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa retomou, pelas 14h30, desta terça-feira a agenda pública no Palácio de Belém. No Dia do
Cuidador Informal, que se celebra hoje, o chefe de Estado “lembrou” que é o Estatuto do Cuidador Informal
- publicado em Diário da República em setembro - deve ser regulamentado nos próximos tempos. “Não há
muito tempo para aplicar a lei. As leis não se fazem para estarem no Diário da República, fazem-se para serem aplicadas. E aplicar a lei quer dizer dar passos para que o Estatuto de Cuidador Informal seja reconhecido dentro das disponibilidades do Orçamento, apoiando quem dá 24 horas ao serviço dos outros”, disse.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O canto do Zé
eSCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

Câmbio do dólar canadiano
5 de novemBRO de 2019
1 euro = cad 1,475170

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 8 de novembro de 2019. A ementa é sopa, sobremesa e café, polvo assado (20) ou febras de porco no
prato (14). Reservas José Costa: 514-812-7617.
jantar na apc
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar sexta-feira 8 de novembro de 2019 às 19h. A ementa
será: sopa, carne de vitela estufada c/cogumelos ou bacalhau, sobremesa, com Eddy Sousa e DJ XMEN. Para
marcações contacte: Otília: 514-816-4931; Virgílio: 514709-7868; a.p.c.: 514 844-2269. Conceição: 514-2554849 ou pelo Facebook.
Remígio Pereira em Montreal
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa a
comunidade sobre o concerto “Remígio Pereira – A Voz
de um Tenor”, que terá lugar no Centre Leonardo da Vinci, quinta-feira, 28 de novembro de 2019 às 19h00. O
referido concerto, com entrada livre, é promovido por o
Consulado Geral no âmbito do seu plano de atividades
culturais para o ano de 2019 e conta com o patrocínio
do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da
Caixa Desjardins Portuguesa.
CONCERTO DE CATHY PIMENTEL E FADOMUNDO
A Cathy Pimentel e Fadomundo estará na Casa do Açores do Quebeque no sábado, dia 16 de novembro. Às
19h haverá um bufete ligeiro e às 20h30 haverá um concerto. Podem reservar o seu lugar no 514-388-4129.
Famílias Restauradas
Sábado, 23 de novembro de 2019 das 8h30 às 18h00,
finalizando com a missa das 18h às 19h. Missão Portuguesa Nossa Senhora de Fátima 1815, rua Favreau,
Chomedey (Laval), Qc, H7T 2H1, Evento gratuito. Doações voluntárias serão bem-vindas e nos ajudarão com as
despesas do evento. Padre Adriano Zandoná e Alexandra
Gonçalves, missionários da Comunidade Canção Nova.
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
Grupo f & e português de Montreal
Ilhas do Encanto
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.: 514.743.7355
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

Claques,

o veneno do futebol

José Costa

A

s claques dos clubes
nasceram para apoiar
os vários desportos
que as coletividades disputam. Inicialmente constituídas por pessoas comuns que
se deleitam pelas cores do seu
clube de eleição, rapidamente se desvirtuaram
e deram lugar a um bando de arruaceiros,
energúmenos, que mais não se preocupam senão com o lucro que provém dessa atividade.
Farto de insultos e de situações de verdadeira
insurreição e má educação, Frederico Varandas,
presidente da Direção do Sporting, deu o “grito
do Ipiranga” e fê-lo muito bem ao retirar o apoio
às claques deixando de os reconhecer como tal.
Mas mais grave, começavam a ganhar importância chegando a ameaçar a liderança diretiva. Senão vejamos: nas Assembleias Gerais, minadas
de gente desta estirpe, controlavam quem podia
ou não falar; após os jogos, concentravam-se nos
parques de estacionamento e nas imediações do
estádio, fazendo valer o seu peso, mostrando desagrado com violência e, mais grave, o ataque à
Academia leonina. Tudo bons rapazes de boas famílias que, na opinião deles, mais não fazem do
que ajudar velhinhas (e elas que me desculpem),
a atravessar a estrada. Por tudo isto e muito mais,
as claques tornaram-se hoje o veneno do futebol.
Foi, pois, tempo de dizer BASTA. Frederico Varandas teve a coragem que outros presidentes parecem não ter. Do outro lado da 2ª Circular, diz-se
que o Clube que lá mora, não tem claques, apenas
um grupo de sócios que se organizam para ver o
futebol juntos. E como eu também acredito no Pai
Natal, com 58 anos de idade. Não tem claque,
mas tem um grupo que já cometeu dois assassinatos em nome das cores do seu clube. Um no Jamor, por altura de uma final da Taça de Portugal e
outro, mais recentemente, nas imediações do seu
estádio… Mais a norte é o que já se viu, “guarda
de honra” ao líder portista durante o julgamento
do Apito Dourado, chegando mesmo a afastar
com empurrões agentes de autoridade como que
a dizer que quem manda “somos nós”. E mais re-

centemente o confronto da organização de malfeitores para com jogadores, treinador e dirigentes,
com o líder da claque à frente com se de um general romano se tratasse.
Volto a referir: felizmente que ainda existe alguém com coragem no futebol. Varandas, não
teve medo de enfrentar os grupos organizados que
faturam (sem pagar impostos) milhares de euros à
conta do Clube.
Desde os bilhetes que os Clubes cedem a custos
reduzidos e muitas vezes a custo zero, para depois
a direção das claques os venderam; material de
Merchandising vendido em perfeita concorrência
com o dos Clubes; instalações de borla; apoios
para viagens sob a capa do apoio ao Clube, enfim
um sem número de benesses que esta gente usufrui sem nada merecer. A juntar a tudo isto, ainda
há entre eles, uns quantos que enveredam pelo
tráfico de estupefacientes à sombra da claque.
Apoiar os Clubes é coisa séria, bonita e sempre
de louvar. Fazer negócio com o apoio aos Clubes,
é outra coisa e coisa muito feia. É, pois, tempo de
se colocar os olhos neste tipo de gente que apenas
acautela o seu bem pessoal em detrimento daquilo que deveriam fazer, fechando-lhes as torneiras
que os alimentam diariamente defendidos pelo
enorme chapéu que se tornaram as Claques e, sobretudo com o pretexto do apoio aos Clubes.
Em Portugal, se os dirigentes não meterem mãos
à obra, caminha-se a passos largos para aquilo que
já se viveu em Itália, onde algumas claques mandavam nos clubes, como era disso exemplo a do
Nápoles. Tempos houve no clube da cidade napolitana em que a claque tinha acento na direção do
clube e onde os negócios de jogadores tinham de
ter a intervenção obrigatória do chefe da claque,
para que a mesma usufruísse de uma percentagem
desses negócios. Em Portugal ainda não estamos
nesse registo, mas se os clubes nada fizerem, a
breve trecho lá chegaremos. Tudo começa sempre
pelas contestações que já fizeram cair presidentes,
treinadores e demais agentes desportivos.
Parabéns, pois, senhor presidente do Sporting,
Frederico Varandas pela coragem que teve em
deixar de reconhecer as claques do seu clube, devolvendo esse apoio aos sócios, esses sim merecedores de serem reconhecidos porque dizem sempre presente, apoiam sem nada receber em troca
e ainda pagam o seu bilhete muitas vezes sujeito
aos insultos dos energúmenos das claques. Pena é
outros clubes com grandes responsabilidades no
panorama futebolístico nacional, não tenham presidentes com a mesma coragem que o do Sporting
demonstrou.

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

Juiz manda investigar fugas de informação sobre interrogatório a Sócrates
O magistrado, segundo a mesma fonte, mandou extrair uma certidão para investigar fugas de informação
para dois órgãos de comunicação pela reprodução dos termos utilizados em algumas das cinco sessões
do interrogatório do antigo primeiro ministro, nomeadamente a realizada na segunda-feira. A fonte disse à
Lusa que a certidão para investigar não é dirigida aos advogados, nem a outros intervenientes, pelo que
deve ser entendida como extraída contra incertos. Na segunda-feira, advogados e procuradores deixaram
os telemóveis e ‘ipad’ fora da sala de audiência a pedido do juiz. O juiz pediu aos advogados e procuradores
que não utilizassem os telemóveis e ‘ipad’ para comunicar com o exterior, tendo estes acatado a decisão.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Ideologia

e interesses a mais, princípios a menos

texto:
jorge correia

O
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lhando ao redor observamos as posições
políticas atuais carecendo da verdade exposta de
forma clara sem trivialidades
ou embustes à mistura. Comecemos por Portugal.
Após as eleições legislativas, formado e empossado o governo, temos já discussões sobre fiscalidade que vão afetar muitos portugueses, em particular sobre o englobamento de rendimentos. O
próprio primeiro ministro admitiu em debate na
assembleia que com o englobamento será provável
que se “traduza num agravamento de impostos”.
Não se crucificou já um ministro das finanças por
causa de um “brutal aumento de impostos”? Já se
estava a ver que todas aquelas promessas, tanto
do PS como dos restantes partidos, incluindo da
oposição, se traduziriam por mais um aumento de
impostos, diretos ou não, não interessa, mas que
haverá aumento, isso haverá. Como pode uma economia, um país, progredir se tem sempre o travão
acionado? Agora será tempo de manobras políticas, navegar à vista para segurar posições, estratégias face às próximas eleições autárquicas e novo
mandato presidencial. Não acreditem muito nos
aparentes conflitos com os ex-parceiros do PS durante a anterior legislatura. De qualquer das formas
houve uma votação e os eleitores são responsáveis.
Com estas e outras situações que noto cada vez
mais, e de forma perigosa, eleitores a assumirem
votar em partidos, movimentos e novos atores políticos, sejam de esquerda ou direita, completamente
embebidos de ideologias e ideias preconcebidas,
verdadeiros messias políticos que tudo virão resolver. A cegueira alastra, e para aqueles que são mais
familiares com as condições que levaram a grande
desastres coletivos, incluindo as grandes guerras,

verifica-se um endurecimento de mentalidades em
detrimento dos princípios que deveriam ser transversais a todas as ideias económicas, financeiras e
sociais. Muitos outros exemplos poderíamos dar,
mesmo aqui no Canadá e mesmo no Quebec. A
complexidade do mundo atual, aliada à rapidez de
tudo que acontece hoje em dia, a falta de preparação das pessoas que ainda não estão habituadas
à rapidez da evolução assim como da tecnicidade
de muitos assuntos de governação, cria condições
propícias ao aparecimento de atores políticos oportunistas, fanáticos, excêntricos, que assumem a
condução de massas populares muitas vezes para
o precipício, como já se verificou ao longo da história. Não acreditamos, mas a nossa disposição
individual, as nossas ideias, as nossas conversas e
mesmo as nossas ações, mesmo que pareçam insignificantes e longe dos palcos do poder, em conjunto com outros milhares, centenas de milhares
ou milhões de cidadãos, criam os ambientes propícios às grandes conquistas da humanidade, como
também às mais aparatosas quedas e erros descomunais. Entrámos numa dessas épocas. Daqui tudo

pode resultar, o melhor ou o pior. Como vemos em
outros países, seja na Ásia, África, Europa ou mesmo nas Américas, há exemplos de escolhas mal
feitas, democráticas, mas mal conduzidas porque
manipuladas por ideólogos, ou pseudo-ideólogos,
que abusam da confiança sobre eles depositada e
trazem posteriormente pesados compromissos às
populações já por si muito sacrificadas. Não é por
isto que devemos nos abster ou ignorar a política.
Não e não! A nossa abstinência é um dos objetivos
dos pseudo-ideólogos, afastando assim a possibilidade de aplicação de princípios básicos de humanidade que imediatamente expõem e contrariam as
suas ações malsãs. Afastam também a nossa capacidade de pensamento, talvez a única verdadeira
liberdade que temos, que nos permite analisar, discernir, decidir, opinar, manifestar. Não deixemos a
nossa liberdade ser retirada, mal tratada, obliterada
ou mesmo assassinada sobre que pretexto for.

Claudia Arruda & Armenia Teixeira
advOgadas

arruda teIxeIra Inc.

28, rue notre-dame est, suite 302
Montreal, Qc, h2y 1B9
info@atlegal.ca
t.: 514 375-2338 f.: 514 375-2339
4999, boul. Saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3M8
Fax: (514) 624-8632
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Governo quer ter meios aéreos próprios para combate a incêndios até 2023
No final de cada época refletimos sobre a forma de melhorar a resposta para o ano seguinte e é nesse
quadro que iremos considerar a candidatura portuguesa à dotação de meios próprios, designadamente
aviões Canadair, que poderão contar com o financiamento do mecanismo europeu em 90% do valor de
aquisição”, revelou Eduardo Cabrita. O governante falava no Centro de Capacitação da GNR, no Seixal,
onde decorria um exercício europeu de proteção civil, o Eu Modex, que contou com a visita do comissário
para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Não Educar
Prof.ª
Maria da
Conceição Brasil

S

empre que os
governos deste
País decidem
sobre mudanças na Educação formal eu “prego um susto”. Como
eles mudam a cada quatro anos,
eu corro o risco de “morrer de susto” um dia destes.
Temos agora a lei anti chumbo que “manda” que até ao 9º ano
de escolaridade as crianças e adolescentes devem transitar para o ano seguinte, alegres e a cantar. Já não são
exigidas as competências que eram
indispensáveis adquirir a cada ano a
fim de prosseguir a caminhada escolar com conhecimentos organizados
e estruturados. Agora a liberdade
para não “ligar nenhuma” aos estudos parece ter-se transformado num
meio de não educar para continuar a
mandar.
Esta tomada de decisão é estranha
e remete para uma enorme ignorância de quem nos governa. Não só

para

Continuar

sobre a finalidade do ensino, como
também sobre as dificuldades que
teremos num futuro próximo para
encontrar cidadãos aptos a exercer
as mais diversas tarefas de que um
país necessita para evoluir e criar riqueza.
Há muitos anos que afirmo que é
muito difícil para um professor Universitário ou, ainda pior, licenciado
noutra área que não a do ensino, decidir sobre matérias que dizem respeito aos primeiros ciclos de estudo
– 1º, 2º e 3º ciclos. E há razões para
que seja inconveniente e, muitas vezes desastroso, colocar um indivíduo
destes a tomar decisões sobre matérias das quais não tem conhecimentos nem competência para o fazer.
Ora bem, quando uma criança entra
para a escola pela primeira vez tem
6 ou 7 anos. Certamente que já frequentou o pré-escolar. Mas os seus
primeiros passos na aprendizagem
da leitura, da escrita e da matemática
iniciam-se nestas idades ainda tenras, como se costumam chamar. Isto
exige dos professores que as acompanham neste caminho árido, mas

a

Mandar

que trás quase sempre momentos de
alegria, um tratamento especial de
cada um destes seres que nos chegam quase sempre com medo e esperança. E um trabalho destes é para
mães. Sim, para mães. Sem pressas,
com ternura aliada a vigor e extrema
compreensão, o professor primário é
um instrutor de meninos. Não é, nem

poderá nunca ser, alguém que do alto
da sua cátedra debita conhecimentos
saindo tal como entrou ao fim de três
quartos de hora.
Não quero que os professores universitários ou de outros graus de ensino mais elevado pensem que estou
a generalizar ao fazer a afirmação do
parágrafo anterior. Nada disso. Tive
como professores na Universidade
pessoas que nunca esquecerei.
Dou dois exemplos: Professor Doutor Daniel Serrão e Dra. Clara Rolão
Bernardo. Para além destes houve

outros que muito me ensinaram e
por quem sinto grande admiração.
Quando se chega ao 2º e 3º ciclos
temos pela frente os adolescentes.
Rapazes e raparigas em fase de grandes transformações físicas e mentais,
a maioria dos quais com imensas dúvidas sobre quem são e o que querem. Normalmente e nos primeiros
dias, o caos dentro da sala de aula é
uma realidade. Ou o Professor mostra de forma serena e rápida quem é a
autoridade ali dentro, ou há sarilhos
por muito tempo.
Também para esta fase da escola
e das aprendizagens há necessidade
de professores “especializados”, ou
seja, sábios no tratamento das grandes dúvidas que estes adolescentes
trazem dentro de si; cativadores da
atenção de mentes que se dispersam
facilmente no seu mundo pessoal;
inovadores nas técnicas de ensino
das matérias a ensinar. Captar a atenção é a “palavra de ordem”. O resto
virá por acréscimo.
Agora digam-me se alguém que
nunca deu aulas dia a dia a crianças e
jovens nas idades a que me venho referindo desde o início deste trabalho,
pode decidir sobre o que fazer ou
não fazer neste mundo desconhecido em que o professor primário e os
seguintes navegam e têm tido êxito.

Brexit: Impacto inevitável mas há estratégias para mitigar consequências
É mais do que evidente que o Brexit vai trazer consequências, já está a trazer. Até este
período de incerteza e este desgaste que está a ser criado por força do processo se estar
a arrastar há tanto tempo está a trazer um impacto que não era desejável”, afirmou hoje à
agência Lusa em Londres. Para encorajar os turistas britânicos a continuar a visitar o país,
em março deste ano, o Turismo de Portugal lançou a campanha ‘Brelcome’, trocadilho entre
‘Brexit’ e a palavra ‘welcome’ (inglês para ‘bem-vindos’), no âmbito de um plano de contingência para minimizar o impacto económico da saída do Reino Unido da União Europeia.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Carminho

C

em

arminho é uma das artistas portuguesas com
maior projeção internacional. Ela desembarca em Montreal domingo, 10 de novembro
no teatro Outremont situado no
1248 avenue Bernard O., com o
seu mais recente trabalho: “Maria”.
A cantora nasceu no meio das guitarras e das vozes do fado, filha da
conceituada fadista Teresa Siqueira,
e fez sua estreia em público aos 12
anos, no Coliseu de Lisboa. O fado
sempre esteve tão presente em sua
vida, que Carminho nunca pensou
que cantar viesse a ser a sua profissão. Durante a faculdade cantava
em casas de fado e foram várias as
propostas para gravar, mas decidiu
esperar. Formou-se em Marketing
e Publicidade e percebeu que cantar exigia uma maturidade que ainda não tinha. Depois do aplaudido
álbum “Carminho Canta Jobim”,
dedicado ao cancioneiro do nosso
maestro Tom Jobim, com o qual
veio ao Brasil para apresentar-se ao
lado da Banda Nova, liderada por
Paulo Jobim, a cantora portugue-

Montreal

sa lança agora um projeto de novas canções. “Maria” é o título que
Carminho escolheu para o quinto álbum de sua carreira e o mais
pessoal até aqui. Além de assinar a
produção, Carminho inclui várias
canções de sua autoria. Um diálogo

constante, sempre sintonizado no
respeito por tudo aquilo que Carminho aprendeu, respeitando a verdade das palavras e da linguagem
tradicional mas, ao mesmo tempo,
com um olhar livre e contemporâneo sobre o mundo que a inspira,
reinterpretando muito do que aprendeu com o fado desde pequena. “A

Tecedeira” tema de abertura do álbum, “Estrela”, “A Mulher Vento”
e “Poeta”, foram compostas, letra e
música, por Carminho. A fadista assina ainda as letras de “Se Vieres”,
que canta na melodia tradicional do
Fado Santa Luzia, de Armando Machado, e “Desengano”, que gravou
no Fado Latino, de Jaime Santos.
Outros compositores do álbum são
Joana Espadinha, que assina letra e
música de “O Menino e a Cidade”
e “As Rosas”, e Pedro Homem de
Mello, de quem canta “O Começo”,
no Fado Bizarro, de Acácio Gomes.
Carminho resgatou ainda um tema
do repertório de António Calvário,

5

“Pop Fado”, de César Oliveira e
Fernando Carvalho, e “Sete Saias”,
com letra e música de Artur Ribeiro. Carminho também toca guitarra
em “Estrela”. Carminho iniciou a
carreira fonográfica em 2009 com
“Fado”, apesar de já cantar antes
disso, na casa de fados da mãe, a
fadista Teresa Siqueira, e em alguns espetáculos no Casino Estoril
e no Baixo Alentejo. Ao longo da
sua carreira, a fadista tem gravado
com artistas como Chico Buarque,
Milton Nascimento, Marisa Monte,
Ney Matogrosso e Nana Caymmi,
Maria Bethânia, além do espanhol
Pablo Alborán.

DÉPASSER C’EST DU PASSÉ
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dites bye-bye aux frais de données imprévus
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Visitez un magasin Fido dès aujourd’hui
1042A Avenue du Mont-Royal E
magasin Fido dès aujourd’hui
Montréal, QC Visitez
H2J 1X6un
| 514.303.9304
1042A Avenue du Mont-Royal E
Montréal, QC H2J 1X6 | 514.303.9304

1. L’offre peut être modifiée sans préavis. Offerte avec les forfaits postpayés incluant des services de données, voix et textos à compter du 7 août 2019. Lorsque
vous aurez utilisé toutes les données comprises dans votre forfait, votre accès aux services de données sera suspendu jusqu’à la fin de votre cycle de facturation
en cours. Nous vous enverrons un texto lorsque vous aurez utilisé 100 % du lot de données inclus dans votre forfait, et vous donnerons la possibilité d’acheter
plus de données. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2019 Fido

1. L’offre peut être modifiée sans préavis. Offerte avec les forfaits postpayés incluant des services de données, voix et textos à compter du 7 août 2019. Lorsque
vous aurez utilisé toutes les données comprises dans votre forfait, votre accès aux services de données sera suspendu jusqu’à la fin de votre cycle de facturation
en cours. Nous vous enverrons un texto lorsque vous aurez utilisé 100 % du lot de données inclus dans votre forfait, et vous donnerons la possibilité d’acheter
plus de données. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2019 Fido
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No final de outubro, 36% do Continente estava em seca severa e extrema
De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível no ‘site’ do Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA), no final de outubro houve um desagravamento da situação de seca
meteorológica nas regiões do Norte e Centro e na região sul mantinha-se a seca meteorológica.
O relatório indica que a 31 de outubro 33,5% do continente estava em seca moderada, 31,9%
em seca severa, 17,5% seca fraca, 6,8% normal, 6% em chuva fraca e 4,3% em seca extrema.
No final de setembro, 48,4% de Portugal continental estava em seca moderada, 32,7% em seca
severa, 15,4% em seca fraca e 3,4% em seca extrema.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Lançamento da NOVA Cerveja Portuguesa, QUINAS
Francisca reis
e fotos de joão arruda

Q

uarta-feira passada 30
de outubro de 2019 no
muito conhecido restaurante Estrela do Oceano foi
o lançamento da nova cerveja Portuguesa
Quinas.
O lancamento foi organizado pelo novo acionista e distribuidor da marca no Canadá o Réseau International Global Inc. chefiada pelo
bem conhecido empresário Emanuel Cabral
que entrou no capital da Domus Capital com
uma participação de 15%. O lancamento foi um
grande sucesso com a presença de vários jornalistas, produtores, empresários e proprietários
de vários restaurantes, marcando a sua presença o Cônsul-Geral de Portugal em Montreal o
Senhor António Barroso.
A cerveja QUINAS é uma marca do Grupo Domus Capital. O curioso nome Quinas, explicou
Sergio Duarte que é o administrador, a QUINAS surge como forma de divulgar Portugal ao

cerveja portuguesa Quinas e ao Domus Canosso país.
A cerveja Quinas será sempre reconhecida pital.
pela sua elevada qualidade, uma nova cerveja

com uma nova ambição.
Neste momento haverá só a cerveja tradicional.
Mas há muitas variedades tal como as cervejas
artesanais tal como a Pérola, Olisipo, Guerreira, Conquistadora, Tripeira, Briosa e Algarvia.
A cerveja Quinas já está desponível na SAQ
“Sociéte des Alcools du Québec”. O Jornal A
Voz de Portugal deseja muito sucesso à nova

mundo e de promover o espírito de conquista
que Portugal tem no seu ADN. O seu nome invoca as nossas origens, os descobrimentos, o
sabor da conquista e da força que representa o

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

A emigração Portuguesa
jorge matos

G

eralmente
quando
se
fala de emigração, de uma maneira geral, costuma
dizer-se no que aos portugueses se
refere, que foi o seu tradicional e
histórico espírito aventureiro que
os levou a deixar sua terra natal
e a descobrir outras terras desconhecidas.
Como justificação dessa
forma de pensar falo dos
grandiosos descobrimentos realizados pelas gentes
de Portugal, sobretudo a
partir do século xv. Deram
novos mundos ao mundo,
dizem as histórias desses
tempos, e sem dúvida que haverá
nisso um fundo de verdade mas na
realidade a razão principal da emigração teria sido bem outra.
Este fenômeno migratório iniciado
em Portugal desde há muito tempo
mas de uma forma especial, a seguir
ao fim da segunda guerra mundial.
Penso que é demasiado complexo
para poder ser explicado e entendido com meia dúzia de palavras escritas em algumas linhas.
A situação política do país teria
concorrido de forma decisiva para
muitos o deixarem e procurarem

outras paragens de mais liberdade
e melhor vida. Terá tido nalguns
casos a sua influência mas parece
ser verdade para a grande maioria
dos casos, que o motor da decisão
por vezes arriscada se encontrava
na miserável situação económico-financeira do povo, em geral das
zonas interiores do continente, e das
ilhas em especial.
As condições de trabalho bem
como a falta de emprego, o nível
reduzido de instrução e os
salários muito baixos ou
mesmo de miséria, forçaram muitos trabalhadores
a procurar outras paragens
sonhadas mesmo que desconhecidas. A desigualdade
económica e social constituía uma verdadeira injustiça, e continua a constituir neste
mundo, talvez mais monopolizado
que globalizado, por isso mesmo
na quase totalidade só os pobres é
que emigraram. A intenção da grande maioria dos emigrantes era fazer
dinheiro, para um dia regressar e fazer uma casinha lá na terra.
Era assim que geralmente país e
filhos naquele tempo olhavam para
a vida, hoje facilmente reconhecemos que foram formas de pensar e
de agir menos acertadas, não ajudavam a progredir e muitas vezes o
resultado era desastroso.

LEMBRA-SE COM VOCÊ

CONVITE
Domingo
17 de novembro às 14h
RESERVAÇÃO
activites@memoria.ca
ou 514 277-7778

Cerimónia e concerto
comemorativo
NO PROGRAMA:
Música e canções sagradas
Leituras da atriz
Angèle Coutu
Orações (Francês, italiano, português)
Visita guiada do Jardim das Memórias
(se a temperatura permitir)
Um lanche leve e refrescos será servido
depois a cerimónia.
Como lembrança do ente querido
receba uma vela em sua memória.

O Mausoléu St- Martin e o Jardim das Memórias
estão localizados no fundo do complexo funerário.
Alfred Dallaire MEMORIA
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval
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Homem esfaqueado até à morte por causa de uma... sandes de frango
Um homem foi esfaqueado até à morte esta segunda-feira no exterior de um restaurante Popeyes
em Maryland, nos Estados Unidos. Segundo a CNN, o crime aconteceu na sequência de uma discussão por causa de uma sandes de frango. A vítima mortal tinha 28 anos. A porta-voz da polícia de
Prince George’s County disse numa conferência de imprensa que dois clientes envolveram-se numa
discussão no interior do restaurante de fast food. Jennifer Donelan afirmou que a discussão começou
porque alguém tentou passar à frente na fila para fazer o pedido no restaurante e prosseguiu já no
exterior do Popeyes.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Convívio dos Amigos de Rabo de Peixe
do Quebeque foi um Grande Sucesso
texto: Sylvio
Martins

C

elebrou-se
sábado
passado dia 2 de Novembro de 2019 o convívio anual do Círculo dos
Amigos de Rabo de Peixe do
Quebeque na prestigiosa sala
no Château Classique, situada no 6010 boulevard des Grandes Prairies em St-Leonard,
Montreal.
Na entrada da sala estava exposto várias fotografias, uma miniatura Igreja do Bom Jesus, o
Brazão. Por volta das 18h houve um saboroso
“cocktail” e petiscos.
Para marcar o início da noite tivemos as boas
vindas da presidente, Diane Borges, a todos presentes, cerca de 450 pessoas. Logo de seguida,
apresentação da direção: António Calisto, Vice
presidente; Natércia Calisto, tesoureira; Diamantina Borges, Susy Borges, João e Francisca
Texeira, Roberto Barbosa são os diretores.
Os hinos foram tocados, o hino nacional do Canadá e o hino do Senhor Bom Jesus.
Foi servido o saboroso jantar, servido bem pro-

fissionalmente e rápido. Na parte da animação meçando a animação do DJ Jeff Gouveia e defoi, sem dúvida, um espetáculo memorável, co- pois foi o cantor Tony Câmara vindo de Toronto.

Carlos Moedas diz que orçamento comunitário vai ter de ser “superior”
Carlos Moedas falava na conferência de imprensa sobre a assinatura do acordo para o lançamento de um instrumento
financeiro, no âmbito do programa Portugal Tech e da colaboração entre o Fundo Europeu de Investimento (FEI), Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e a Faber Ventures, depois de instado a comentar a posição portuguesa
sobre o orçamento comunitário pós-2020. “Estamos com uma proposta da Comissão que está a ser negociada, dou o
maior apoio pessoal a que os países tentem melhorar a proposta”, afirmou o comissário europeu português. “Agora há
uma coisa que temos de ser claros: o ‘budget’ anual são mais ou menos 150 mil milhões de euros. Quando um país
como o Reino Unido sai, são menos 12 mil milhões por ano”, prosseguiu.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

reconhecimento e de amizade, José Hernani An- VIVA A VILA DE RABO de peixe.

Tony fez um Espetáculo bem organizado e agradou a todos com um vasto repertório musical e
de todos os estilos de música.
A festa não é festa sem o tradicional “Bailinho
das castanholas” único nos Açores, o Bailinho
do pescador. A marcha à moda de Rabo de Peixe
atuaram com novos trajes, roupas lindas e muito
bem confecionadas por Diamantina Borges.
Foram oferecidas várias placas e lembranças de

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

drade presidente dos amigos dos Estados Unidos, Nina Gouveia dos amigos de Ontário, Jaime
Vieira Presidente da junta de freguesia de Rabo
de Peixe. Ofereceram umas lembranças ao lindo
casal Lucy Pontes e Luciano Guido, e à senhora
Natália Freitas que é dona da Padaria Açorianna.
Houve vários prémios e certificados oferta dos
patrocinadores não esquecendo uma viagem
para os Açores, oferta de Carlos Botelho da Azores Airlines.
Os meus parabéns à direção deste convívio, foi
sem dúvida um sucesso muito bem animado com
muita alegria entre Rabopeixenses e amigos.

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

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

Desde a morte de meu pai
há 4 anos, a
guerra entre
meu irmão e
eu começou
por causa da
herança que
o pai nos deixou. Ele queria se afastar
e ficar com
tudo usando
magia africana. Felizmente, eles me recomendaram a XAMÃ e ele desencadeou as forças
maléficas que estavam atacando e me prejudicando, da mesma forma que ele me ajudou
a fazer justiça. Imensamente grato ao XAMÃ.
KARIM FAKHOURY
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Nações Unidas estimam em mais de 2,6 milhões os portugueses emigrados
Mais de 2,6 milhões de portugueses vivem atualmente emigrados, segundo a mais recente revisão das
estimativas sobre as migrações internacionais das Nações Unidas (ONU) divulgadas terça-feira pelo Observatório da Emigração (OE) com ressalvas sobre a sua fiabilidade. De acordo com as Nações Unidas,
2.631.559 portugueses residiam no estrangeiro em 2019, 57% na Europa (1.493.128), 40% no continente
americano (1.051.484) e 3% (86.947) na África, Ásia e Oceânia. Os novos dados revelam um “acentuado
crescimento de portugueses no continente americano e decréscimo nos continentes europeu e africano”,
variações que levantam questões de “fiabilidade” e devem ser “lidas com cautela”, segundo o OE.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

20º Festival do “Rencontres internationales du documentaire
de Montréal” com um filme português de Rui Silveira
Sylvio Martins

N

os últimos tempos estamos em foco através de Montreal com
vinhos, cerveja, gastronomia,
futebol e Fado, estamos a ser
apresentados em tudo o que é

cultura e lazer.
Mais uma vez, podemos notar que no 20º festival do “Rencontres internationales du documentaire de Montréal”, que o filme de Rui Silveira
intitulado Os Olhos do meu Amor “Les yeux de
mon amour” será apresentado neste festival.
A sinopse deste filme: “De quatro em quatro
anos, podemos encontrar um generoso jardim
de flores de papel na árida paisagem Alentejana. Esta estranha miragem é possível graças aos
habitantes de Campo Maior, que se reúnem durante meses para transformar a vila à imagem
dos seus sonhos.
A Festa das Flores é um evento de arte efémera com mais de cem anos, que nasceu quando
os artesãos de Campo Maior quiseram trazer
as pessoas para as ruas no final do Verão, para
prestar homenagem a São João Baptista, santo

padroeiro da vila. Na primavera, cada grupo de com o meio ambiente e pela forma como estes
vizinhos se organiza em torno de uma “cabeça influenciam as representações culturais que dede rua” (a pessoa que dirige as operações), e finem essas comunidades. Os seus filmes foram
suas produções só serão reveladas na “noite da
enramação”, no início de setembro. O modelo
de organização atual é subsidiado e conta com
o apoio da câmara municipal, mas permanece
essencialmente popular, já que a produção dos
milhares de flores de papel depende do trabalho
voluntário de cerca de cinco mil pessoas. Embora o trabalho em exibição seja surpreendente,
este filme concentra-se nos meses que antecedem a semana festiva: um olhar pelos bastidores
duma prática social única no mundo, a expressão orgulhosa da identidade do povo de Campo
Maior”.
O filme será apresentado no domingo 17 novembro 2019 às 17h45 (Cinémathèque québécoise - Salle Canal D - Sessão com legendas em
francês) e sexta-feira 22 novembro 2019 às 17h
(Cinémathèque québécoise - Salle Fernand-Seguin- Sessão com legendas em inglês).
Biografia do realizador Rui Silveira:
Nascido em 1983 em Campo Maior, Rui Silveira é um artista e realizador baseado em Montreal,
no Canadá. Estudou na Faculdade de Belas Artes
de Lisboa, na Maumaus - Escola de Artes Visuais
(Lisboa) e é atualmente doutorando na Universidade do Quebeque em Montreal (UQAM). Atra-

vés do seu interesse pelas práticas documentais apresentados em várias exposições e festivais de
de observação ou participativas, interessa-se pe- cinema nacionais e internacionais.
los intercâmbios que as comunidades mantêm

Portugal condena ataques terroristas no Mali
O Governo português condenou esta segunda-feira os atentados da semana passada contra as forças
armadas do Mali, que causaram pelo menos 54 mortos, reiterando o seu “empenho no combate ao
terrorismo e ao extremismo”. “O Governo português condena veementemente o atentado realizado
contra as forças armadas malianas, no passado dia 1 de novembro”, adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado. O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque de
sexta-feira a uma base militar no norte do Mali que provocou a morte a 54 pessoas, incluindo 53 soldados e um civil. O atentado surge uma semana depois da morte do chefe do EI, Abu Bakr Al-Baghdadi.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Gresilva

A

em

Montreal

GRESILVA® – Metalúr- MELHORIA CONTÍNUA...
diretores de Portugal. Uma coisa
gica Industrial e Eletrodo- A Melhoria Contínua na Quali- é clara, os produtos GRESILVA®
mésticos, Lda. é uma em- dade é um processo constante na são reconhecidos em Montreal e
presa desde sempre vocacionada
para o fabrico de grelhadores e
afins para a indústria hoteleira.
No início da década de 80, atento às necessidades do mercado,
Amândio Machado da Silva dedicou-se à criação do Grelhador Elétrico Vertical como uma solução
mais saudável para conseguir um
grelhado de qualidade, acabando
por ser galardoado com a Medalha
de Ouro na Exposição Internacional de Inventores em Nuremberga
- Alemanha 1981. Esta inovação
foi muito elogiada pelos alemães,
incentivando Amândio Silva a
dedicar-se ao desenvolvimento do
seu novo conceito: um Grelhador
que permite fazer grelhados mais
saudáveis já que a fonte calorífica
está nas laterais do grelhador e não
por baixo da grelha.
Em 1993 a GRESILVA® lançou a
aceites pela cidade de Monteal sabendo que as leis estão a mudar
devido ao ambiente. É importante de contactar o representante da

grande inovação que veio atender
às exigências dos consumidores e
apreciadores de grelhados de qualidade - o Grelhador Horizontal a
gás. A melhor e mais recente inovação em grelhadores para peixes
e carnes diversas, considerado pelos seus apreciadores e utilizadores
como “o último grito” no que respeita a grelhadores. Na sequência
deste surgiram, posteriormente,
muitos outros modelos com o mesmo princípio de funcionamento,
que permitem satisfazer as necessidades dos diferentes clientes. A
GRESILVA® continua empenhada em criar e desenvolver produtos inovadores de Marca e Patente
própria.

GRESILVA® e funciona como
uma linha de orientação que encaminha a empresa para o aperfeiçoamento de todos os seus produtos e serviços.
EM MONTREAL
Podemos notar que há 3 ou 4 anos
a GRESILVA® começou a entrar
em Montreal e no mês passado A
Voz de Portugal teve a oportunidade de encontrar João Rodrigues e
Rui Cipriano os diretores de exportação que vieram diretamente de
Portugal reunir com vários clientes
e importadores dos seus produtos.
O muito conhecido Paulo Jerónimo do Paolo’s Café é um dos
representantes principais na província do Quebeque, segundo os
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GRESILVA® para poder melhorar
o seu negócio. Também os grelhadores são de alta qualidade e a um

preço bastante interessante para
todos que queiram abrir uma churrascaria.
Paulo Jerónimo: 514-812-7764
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O debate entre os cinco candidatos espanhóis teve luta, mas o bloqueio continua
O debate prometia, ou não fosse o único a realizar-se nesta campanha eleitoral até ao dia das eleições de 10 de novembro. E
a relevância da votação é também ela muita, já que esta será a quarta vez em quatro anos que os espanhóis são chamados
a votar, sem os políticos conseguirem chegar a um entendimento, num fenómeno que em Espanha já adquiriu termo próprio:
el bloqueo, ou seja, o bloqueio. Três horas de debate depois, não parece ter surgido qualquer sinal de que possa não ser
esse o cenário desta vez. Ninguém ousou comprometer-se na política de alianças — e Pedro Sánchez foi instado a fazê-lo
várias vezes pelos dois Pablos (Iglesias e Casado) — nem surgiram entendimentos naturais. Houve discussões esquerda-direita, mas também entre-esquerdas e entre-direitas, num debate que teve frente-a-frentes para todos os gostos.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Halloween

em

Laval

texto:
joão arruda

A

o longo dos últimos
anos têm sido cada
vez mais os portugueses que celebram o Halloween
com toda a ‘pompa e circunstância’. Este ano tive a oportunidade de ir à Festa de Halloween na Laval
em boa companhia no sábado, 26 de outubro
de 2019 na grandiosa sala de receção da Missão de Nossa Senhora de Fátima.
Como é tradição tivemos uma linda noite com
uma sala cheia de boas pessoas mascaradas. Todos os anos o Rancho Folclórico e Etnográfico
Estrelas do Atlântico fazem um “Show” memorável durante a noite e acho que todos eles merecem palmas de toda a comunidade porque sem
eles sentiríamos muita falta do carinho de todos
estes jovens. É de salientar que o jantar foi fantástico e que a noite foi muita bela e agradável.
Muito bem animado pelo DJ Alex Moreira.
Quero dar os parabéns ao fantástico grupo
Folclórico e Etnográfico Estelas do Atlântico
por fazer continuar esta linda tradição que é o
Halloween.

Indígenas do Brasil querem chamar a atenção da UE
Líderes de comunidades indígenas brasileiras reúnem-se na quarta-feira com o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, para alertar para a destruição da
floresta e as violações de direitos humanos, segundo um comunicado da Greenpeace. A delegação, que inclui líderes de comunidades indígenas das regiões da Amazónia, Cerrado,
Pantanal e Mata Atlântica, encontra-se com Timmermans dias após o assassinato de Paulo
Paulino Guajajara, um ativista da defesa das florestas, morto em alegada emboscada de
madeireiros.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Festa

da

Marcha

do

Oriental

texto:
sylvie machado

A

festa da marcha é uma
das festas tradicionais
deste Clube Oriental
Português. 35 anos de Marcha é um marco importante
na comunidade e também podemos notar que a Sra. Graça Barbosa foi homenageada pelo Clube. É uma pessoa que trabalhou muito para o clube durante 20 anos,
sempre disposta a ajudar em qualquer tempo.
Não há muitas destas pérolas, devemos acarinhá-las como deve ser. Parabéns Graça e Viva
a Marcha do Clube Oriental.

terminal 3
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flight schedule

TORONTO TO PONTA DELGADA S4376/S4320
NOV
1,2,5,6,7,8,9,12,13,15,16,
20,22,23,27,29
,30

DEC
JAN
FEB
4,6,7,10,11,13,14,17,18,20,2 1,3,4,7,8,10,11,14,15,17,18,21, 1,4,5,7,8,11,12,14,15,18,19,
1,27,28
22,24,25,28,29,31
21,22,25,26,28,29

MAR
APRL
DEPARTURE / LOCAL TIME
3,4,6,7,10,11,13,14,17,18,20, 1,3,4,7,8,10,11,14,15,17,18,21, 20:35
21,24,25,27,28,29,30
22,24,25,28,29

PONTA DELGADA TO TORONTO S4321/S4377

NOV
1,2,5,6,7,8,9,12,13,15,16,
20,22,23,27,29,30

DEC
4,5,7,10,11,12,14,17,18,
19,21,26,28

JAN
FEB
1,2,4,7,8,9,11,14,15,16,18,21, 1,4,5,6,8,11,12,13,15,18,19,
22,23,25,28,29,30,
20,22,25,26,27,29

NOV
2,6,7,9,13,16,20,23,27,30

DEC
4,7,11,14,18,21,28

JAN
1,4,8,11,15,18,22,25,29

NOV
1,2,7,8,9,15,16,22,23,29,30

DEC
5,7,12,14,19,21,26,28

JAN
2,4,9,11,16,18,23,25,30

NOV
1,5,8,12,15,22,29

DEC
6,10,13,17,20,27

JAN
3,7,10,14,17,21,24,28,31

NOV
5,6,12,13,20,27

DEC
4,10,11,17,18

JAN
1,7,8,14,15,21,22,28,29

FEB
4,5,11,12,18,19,25,26

NOV

DEC
5,12,19,26

JAN
2,9,16,23,30

FEB
6,13,20,27

NOV

DEC
6,13,20,27

JAN
3,10,17,24,31

FEB
7,14,21,28

MAR
APR
DEPARTURE / LOCAL TIME
3,4,5,7,10,11,12,14,17,18,19, 1,2,4,7,8,9,11,14,15,16,18,21,22 16:05
,23,25,28,29,30
21,24,25,26,28,29,30

TORONTO TO LISBON VIA PONTA DELGADA S4320
FEB
1,5,8,12,15,19,22,26,29

MAR
4,7,11,14,18,21,25,29

LISBON TO TORONTO VIA PONTA DELGADA S4321
FEB
1,6,8,13,15,20,22,27,29

MAR
5,7,12,14,19,21,26,28,30

TORONTO TO PORTO VIA PONTA DELGADA S4376
FEB
4,7,11,14,18,21,25,28

MAR
3,6,10,13,17,20,24,27,28,30

APR
1,7,8,14,15,21,22,28,29

DEPARTURE / LOCAL TIME
21:35

APR
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30

DEPARTURE / LOCAL TIME
13:05

APR
3,4,10,11,17,18,24,25

DEPARTURE / LOCAL TIME
21:00

APR
4,7,11,14,18,21,25,28

DEPARTURE / LOCAL TIME
12:50

APR
2,9,16,23,30

DEPARTURE / LOCAL TIME
20:35

APR
3,10,17,24

DEPARTURE / LOCAL TIME
16:05

PORTO TO TORONTO VIA PONTA DELGADA S4377
MAR
3,4,10,11,17,18,24,25,29

TORONTO TO TERCEIRA S4332
MAR
5,12,19,26

TERCEIRA TO TORONTO S4333

Azores Vacations Canada Inc.
1274 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J1X7
Phone: 416-515-7188 | Fax:416-515-0106
09:00am -05:00pm MON-FRI | 09:00Am – 13:00pm SAT

MAR
6,13,20,27

13
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Só 1% dos jovens portugueses avalia informação criticamente na Internet
Nasceram e cresceram rodeados de tecnologia mas afinal a maioria dos jovens de 13 e 14 anos, conhecidos como “nativos digitais”, não tem assim tanta habilidade a usar as tecnologias de informação, revela um estudo internacional que
testou os conhecimentos de mais de 46 mil estudantes de 12 países e dois sistemas educativos. Entre estes alunos, estão
cerca de três mil estudantes de 215 escolas portuguesas que também participaram na 2.º edição do Internacional Computer and Information Literacy (ICILS) que avaliou duas áreas: Literacia em Computadores e Informação (CIL) e Pensamento
Computacional (CT). Resultado: Só 1% dos jovens portugueses conseguiu selecionar a informação mais relevante e foi
capaz de avaliar a utilidade e fiabilidade da informação para criar produtos de informação.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Custa-me Entender!
texto: Hélio
Bernardo lopes

H

á já umas boas décadas, mesmo a viver-se o tempo da saída
de Zita Seabra do PCP, tive a
oportunidade de assistir a uma
sua palestra na Sociedade de
Língua Portuguesa, acedendo ao convite de um
amigo comum, o já falecido Eduardo Martins
Sucena.
A palestra não teve um mínimo de interesse, pelo
conteúdo e pela mensagem que se pretendia passar:
devia o PCP fazer algo na peugada do que estava a
passar-se com a liderança de Mikhail Gorbachev,
com a introdução da Perestroika e da Glasnost. Era
a fabulosa ideia do comunismo de rosto humano!!
O resultado é hoje completamente conhecido. Em
contrapartida, o PCP cá continua, nada fazendo crer
que venha um dia a ter um fim. E depois o mundo
está péssimo, até perigoso, como no-lo diz agora o
derrubado último líder do PCUS: a rivalidade do
século 20, entre Moscovo e Washington, foi substituída por novos desafios que colocam o mundo em
estado de guerra permanente. E ainda faltou a Gorbachev reconhecer o estado de pré-colapso a que
as ideias neoliberais conduziram a Terra e a grande
maioria dos seus povos.
Claro está – para mim esteve sempre – que Gorbachev era, no mínimo, um sonhador. Um sonha-

dor que prejudicou gravemente os povos que, ao
tempo, faziam parte da URSS, lançados às feras
liderantes do neoliberalismo que, com a sua ajuda,
veio a triunfar. Crentes da superioridade da dita democracia ocidental, esses povos acabaram por conseguir ser independentes, mas apenas na aparência.
Hoje, estou quase certo, deverão estar a aproximar-se do estado de revolta social que está a marcar o
dia-a-dia de uma crescente parte de povos de todo
o mundo: democracia, isso é que sim, mas com a riqueza concentrada nas mãos de uma ínfima minoria. Seria interessante traduzir para russo O BANQUEIRO ANARQUISTA, de Fernando Pessoa,
porque talvez Gorbachev conseguisse, finalmente,
cair na realidade das causas do mundo a que se
chegou. À medida que vou tomando conhecimento das tomadas de posição de Mikhail Gorbachev,
vou-me dando conta desta evidência transparente:
Gorbachev tornou-se um crítico de Vladimir Putin,
desde as temáticas internas às mundiais. E depois, a
parte mais ridícula deste assomo de político: acusa
Vladimir Putin de aumentar enormemente os gastos militares e de estar focado no desenvolvimento de novas armas nucleares. Um domínio que o
leva a depreender que o mundo está num perigo
colossal devido a armas nucleares mantidas por potências globais no meio de tensões contínuas desde
o final da Guerra Fria. E, embora não diga assim,
tal se ficará a dever a Vladimir Putin, ou o mundo estaria a dar passos largos a caminho da verdadeira Paz Perpétua. Compreendo muitíssimo bem

que lhe tenha sido atribuído o Nobel da Paz, porque ao sucumbir como se viu, a guerra só serviria
para gastar o dinheiro do Ocidente, então muitíssimo mais interessado na pilhagem das riquezas do
singularmente vasto território russo, bem como as
dos novos Estados ditos independentes e a caminho da democracia... O grande problema de Gorbachev foi o tempo, esse fantástico e estranho ingrediente que não tem fim: afinal, a Paz ficou pelo
caminho, sendo a guerra o que sobreveio, já numa
amplitude mundial, mas aos bocados. E assim, já
sem o perigo comunista, o Ocidente lá equilibra o
nazismo através do comunismo, mas sempre com
a extrema compreensão que o leva a compreender
que o passado não pode ser medido pelos valores
de hoje. Exceto, claro está, o comunismo. Mesmo
que com novas Perestroikas e outras tantas Glasnosts. Uma pândega. Por fim, esta posição ridícula:
já sem nada representar na vida pública, recusa-se
a falar do BREXIT, apenas apontando o dedo aos
líderes políticos do seu país. E do que vai pelos Estados Unidos, ou no Médio Oriente, ou no subcontinente americano, ou no continente africano, bom,
nem palavrinha. Arriscada, é a política de Vladimir Putin, ao mesmo tempo que não procede como
fez Mikhail, dando a Washington e ao Ocidente a
outra face. E pondo um fim, de um modo unilateral e desafiador do mundo, nas armas nucleares.
Este homem, caro leitor, chegou a liderar a antiga
União Soviética!!!! Bom, nem Donald Trump dele
se conseguiu aproximar.

Costa vai defender na Web Summit a taxação dos gigantes do digital
Em declarações aos jornalistas portugueses em Praga, no final da reunião do grupo de países “Amigos da Coesão”, o primeiro-ministro confirmou que, na quarta-feira, irá falar na Web
Summit sobre a “taxação dos grandes gigantes do digital, que geram receitas muito grandes
no espaço da União Europeia e que ou não pagam rigorosamente nenhum imposto ou pagam
muito poucos impostos” no espaço comunitário. “Quem está na Web Summit percebe isso perfeitamente porque qualquer ‘startup’, qualquer empresa que esteja a investir na área do digital,
não deixa de pagar impostos no país onde está.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Sociedade

que desumaniza

António Pedro Costa

C
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omo aqui já escrevi,
as últimas eleições
legislativas provocaram uma grande mudança
no país, com a esquerda a reforçar a sua maioria e com um PSD com um
grupo parlamentar desconhecido, criado por
Rui Rio, figura que desvalorizou o papel da
Região Autónoma dos Açores.
Estas mudanças terão várias consequências, a
começar pela agenda fraturante do Bloco de Esquerda e do Livre que tudo farão para empurrar
o PS à parede, pois têm o poder de impor as suas
ideias grandemente esquerdizantes para o nosso
país.
Vem isto a propósito do facto de líderes de várias religiões se terem juntado no Vaticano para
rezar e falar sobre a eutanásia, em que no documento final do encontro se lê que a eutanásia
e o suicídio assistido são “inerentemente, e por
consequência moral e religiosamente errados e
devem ser proibidos sem exceção”.
Já o Papa Francisco se referira a este tema clarificando que “o suicídio assistido é uma derrota
para todos. A resposta a que somos chamados é
nunca abandonar aqueles que sofrem, não desistir, mas cuidar e amar para restaurar a esperança”, isto a propósito de Noa Pothoven, a jovem
holandesa de dezassete anos que escolheu morrer assistida, por médicos especializados naquela
área. Sabemos que na Assembleia da República o chumbo sobre a eutanásia perdeu por uma
unha negra, em que a oposição do PC e do CDS
e de deputados do PSD, foram determinantes
para o não aprovar uma medida fraturante e vil
e como esta. O Livre conhece bem a nova composição da Assembleia da República, em que
apenas meia dúzia de deputados do PS são contra, no PSD poucos mais, e os que ferozmente
se opõem estão no PCP e no CDS e estes são
apenas 15, fazendo com que uma larga maioria
seja a favor da eutanásia. Assim sendo, há votos
suficientes não apenas para aprovar a eutanásia,
mas também para ultrapassar um eventual veto
presidencial. Foi por isso que o Livre já veio dizer que a eutanásia seria a sua primeira medida
nesta legislatura.
Por isso, a opção será pedir um referendo, como
a única alternativa à legalização da eutanásia,
indo ao encontro daquilo que foi anunciado na
última Caminhada pela Vida, ou seja uma Iniciativa popular de referendo, havendo, no entanto,
a necessidade de ser acompanhada por 60 mil
assinaturas para ser discutida em Plenário da Assembleia da República.
A Vida é um direito sobre o qual a lei não pode
dispor, mas infelizmente antes o BE e agora o Livre apresentarão as suas propostas para se aprovar uma lei que legaliza a morte de um doente
quando este o pede, pelo que o referendo é um
instrumento que pode vir a travar a lei.
É certo que o referendo tem riscos mas também
é a única possibilidade de retirar o debate da Assembleia da República e trazê-lo para a rua. A
única possibilidade de fazer uma campanha para

esclarecer as consciências sobre o que é a morte a pedido e as suas consequências. É a grande
possibilidade de se clarificar a verdade diante da
mentira da “morte digna”.
Aquando da discussão do projeto de lei do BE,
representantes de várias correntes religiosas em
Portugal assinaram um manifesto contra a eutanásia, em que “reafirmaram que a vida não só
não perde dignidade quando se aproxima do seu
termo, como a particular vulnerabilidade de que
se reveste nesta etapa é, antes, um título de especial dignidade que pede proximidade e cuidado.
Por outro lado, assumiram que todo o sofrimento evitável deve ser evitado e, por isso, estão gratos porque o desenvolvimento das ciências médicas e farmacológicas alcançou um tal patamar
de desenvolvimento que permite o eficaz alívio
da dor e a promoção do bem-estar.
Contudo, não ignoram o carácter dramático do
sofrimento e a dificuldade de que se reveste a
elaboração de um sentido para o viver. No entanto, a religião oferece uma possibilidade de sentido a quem acredita pela experiência do acompanhamento de tantos que não são religiosos, que
não depende de o ser a possibilidade de encontrar sentido para o próprio sofrimento.
Não desistem daqueles que vivem o período
terminal da vida, oferecendo-lhes a possibilidade legal da opção pela morte, à qual pode conduzir a experiência do sofrimento sem cuidados
adequados. Esse é o verdadeiro sofrimento intolerável, que cria condições para o desejo de morrer. Nasce de uma sociedade que abandona, que
se desumaniza, que se torna indiferente, sendo a
vida humana é inviolável até à morte natural e
em nome da humanidade e do futuro da comunidade humana, sentem-se chamados a intervir
manifestando a oposição à sua legalização em
qualquer das suas formas, seja o suicídio assistido, seja a eutanásia”.

Carneiro: Carta da Semana: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: A recordação de um amor
do passado deixá-lo-á muito nostálgico. Saúde:
Cuide da sua alimentação com maior vigor. Dinheiro:
Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao
profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai
resultados negativos! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro: Carta da Semana: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Semana favorável
ao convívio. Convide alguns amigos para saírem
consigo. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado que o
habitual. Tome um duche quente e relaxe. Se pensar no bem
será envolvido por uma onda de paz, alegria e bem-estar!
Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba com aquilo que conta.
Pense bem antes de agir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos: Carta da Semana: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Cuidado com as falsas
amizades. Avalie bem o caráter de um conhecido antes
de lhe confiar algo. Saúde: A sonolência e a preguiça
irão marcar a sua semana. Dinheiro: Seja mais compreensivo
com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá
conquistar um bom ambiente. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta da Semana: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: O amor marcará esta semana.
Faça os possíveis para manter essa estabilidade.
Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Se
achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As
suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser
recompensado. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47
Leão: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa
Energia. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que
o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu
redor. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento
e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas
profissionais. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa
Iniciativa. Amor: Faça planos românticos com a sua
cara-metade. Será bastante positivo para ambos.
Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar
em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um
colega mal intencionado, sendo honesto e consciente das suas
capacidades. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44
Balança: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua
cara-metade e com todos os que o rodeiam. Deus revelase aos homens através do Homem! Saúde: Descanse
o máximo que puder. Se tiver oportunidade faça
sessões de massagem. Dinheiro: Evite delegar tarefas de extrema
responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso e cumpra-as do
princípio ao fim. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Escorpião: Carta da Semana: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: A sua experiência de vida
poderá ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja
solidário com quem solicitar o seu apoio. Saúde:
Procure o seu médico assistente com maior regularidade. Faça
análises de rotina. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho.
Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39
Sagitário: Carta da Semana: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor:
Período favorável ao romance. Poderá surgir uma
pessoa que se tornará importante na sua vida. Amor
e compreensão curam todas as maleitas do coração. Saúde:
Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas horas
sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de
dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio: Carta da Semana: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer
uma surpresa à sua cara-metade criando um ambiente
romântico. Saúde: Procure descansar um pouco mais.
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais.
Guarde as suas intenções a sete chaves. Viva de acordo com a
sua consciência. O seu único juiz é Deus. Números da Sorte: 7,
13, 17, 29, 34, 36
Aquário: Carta da Semana: 6 de Ouros, que
significa Generosidade. Amor: Procure não ter o seu
coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade
para conquistar a felicidade. Respeite as convicções
do próximo! Saúde: Previna-se contra as constipações. Dinheiro:
Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Peixes: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. Amor: Evite precipitar-se nas decisões
que toma. Pense bem para que não se arrependa mais
tarde. Procure praticar o Amor. O seu próximo é todo o
ser que passa por si. Saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se
bem. Dinheiro: Analise exaustivamente as suas finanças e veja
como rentabilizá-las. Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64
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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

Crème brûlée com Moscatel
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 	Maria da Conceição Brasil
	Telmo Barbosa	Tony Saragoça
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FOTOGRAPHEs:
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ingredientes:
6 figos secos
4 alperces secos
30 g sultanas douradas
100 ml moscatel
500 ml natas
1 vagem de baunilha
5 gemas M
100 g açúcar
4 c. sopa açúcar mascavado

preparação: 1-Corte os figos e os alperces em pedaços pequenos. Coloque numa
taça juntamente com as sultanas. Adicione o moscatel e deixe macerar durante 2 horas.
2-Escorra bem e coloque a mistura de frutos secos na base de 4 ramequins (taças).
3-Ferva as natas num tacho com a vagem de baunilha aberta ao meio. Retire do lume e
deixe arrefecer. 4-Numa taça, misture as gemas de ovos e o açúcar até obter uma mistura esbranquiçada. 5-Adicione as natas às gemas e misture. Volte a colocar no tacho e
leve ao lume a ferver até que engrosse e cubra a parte de trás de uma colher. 6-Deite o
preparado de natas para dentro dos ramequins e leve ao forno, pré-aquecido a 130º C,
durante cerca de 40 minutos. 7-Retire e deixe arrefecer dentro do frigorífico. 8-Antes de
servir polvilhe os ramequins com açúcar mascavado e caramelize com a ajuda de um
maçarico. Sirva de imediato.

ornal
JBrasil

17

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

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

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

Terra-Nova
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586
Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com
experiência, de preferência com referência.
Altino Botelho: 514-327-5200

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

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

Patricia: 514-814-0362

Precisa-se de padeiro ou assistente
padeiro. Com ou sem experiência.
Trabalho durante a noite.
514-844-2169
Precisa-se de empregados em
“Pavé-uni” com experiência.
Salário segundo a experiência.
Frank: 514-830-8940
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†

Maria dos Santos MARTINS
1934-2019

Faleceu em Montreal, domingo, dia 3 novembro de
2019, com 85 anos, natural
na Atouguia Da Baleia, Bufarda, Portugal, esposa do já
falecido José Martins Leitão.
Deixa na dor seus filhos Anabela (Antonio Santos), José
(Isaltina Santos) e John (Gina
Ramos), seus netos Ricardo
(Nancy), Alexandre (Maria
Helena), Erico, Jessica, Kevin
(Renata), Vivianne, Matthew
e Shania, seu irmão José Gabriel Martins Dores, seus bisnetos, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon Est, Montréal, Qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral tem lugar, hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019 na igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel
oeste às 11h. Será sepultada no Mausoléu St-Martin situado no 2159, Boul. St-Martin E., Laval, 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.

†

Aurora Pereira das Eiras

Faleceu em Montreal no dia 4
de novembro de 2019 com 79
anos de idade a Sra. Aurora
Pereira das Eiras, natural
de Beça, Boticas, Portugal,
esposa do Sr. Augusto Lage.
Deixa na dor seu esposo,
seus filhos Maria Adelina
(Luís
Miguel
Barroca),
António, Mário (Eva de
Lazzari), Florentina, Goretti.
Suas netas e bisnetos, suas
irmãs Cândida (Augusto),
Isabel (José), cunhados(as),
sobrinhos(as),
restantes
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira 7 de novembro de 2019
das 14h às 17h e das 19h às 22h; sexta-feira das 8h30
às 9h30. O serviço fúnebre será sexta-feira às 10h na
igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel O em Montreal.
Será sepultada em cripta no cemitério Notre-Dame-DesNeiges. 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.

EMPREGOS

Jardim de infância “Garderie” está a
procura de um cozinheiro para fazer
almoço, refeição ligeira para
70 crianças e um pouco de limpeza.
514-729-3336
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!

†

DÁLIA MARIA CAETANO CRUZ
1952-2019

É com grande pesar que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Montreal, no dia 30 de
outubro de 2019, com 66
anos de idade, de Dália Maria
Caetano, esposa de Osvaldo
Cruz, natural de Mira de Aire,
concelho de Porto de Mós,
distrito de Leiria, Portugal.
Ela deixa na dor o seu esposo
Osvaldo Cruz, a filha Susana
(Frédéric
e
‘Océanne’).
Neto/a Miguel e Lilyrose.
Irmãs Lilia (Maximiano), Cristina (Rui) e Carla (Mário),
assim como cunhados/as, sobrinhos/as, primos/as,
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cell. 514-918-1848
A familia recebeu as condolências no passado domingo
3 de novembro de 2019, das 15 às 19h. Seguiu-se nesse
mesmo dia, a liturgia da palavra com corpo presente, às
19h na Capela do complexo funerário. As vossas marcas
de simpatia podem-se traduzir por uma doação em sua
memória à Fundação do Hospital Maisonneuve-Rosemont (www.jedonneenligne.org/fondationhmr/campagne/
communaute/defi/Challenge/view/8961d71a-b68c-4fa1-a4ff-c68c7e931dcf?sfns=mo). A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

†

José Maria RAINHA
1942-2019

Faleceu em Montreal,
sábado, dia 31 de outubro
de 2019, com 77 anos de
idade, o senhor José Maria
Rainha natural de Ribeira
das Tainhas, Vila Franca
do Campo, São Miguel,
Açores. Deixa na dor sua
esposa Elisa Brilhante,
seus filhos Doris e Kevin.
Netos Kayla, Sarah, Mika e
Sky. Irmão Gil (Fernanda),
irmã Maria, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon Est, Montréal, Qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar terça-feira, dia 5 de novembro de
2019 na igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel oeste
às 10h. Foi sepultado no Repos St-François d’Assise.
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 associem na dor.
Bem haja.

MEMORANDUM
4º ANO DE SAUDADE

ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
Recordando com profunda saudade, a Sra. Rosa
Cardoso de Oliveira pelas
pessoas amigas e familiares na liturgia do 4º ano em
sufrágio pela sua alma.
Uma missa será celebrada
na domingo, dia 10 de novembro de 2019, às 11h30,
na Igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel oeste em
Montreal.
Agradecemos antecipadamente todas as pessoas que se dignarem assistir a este
ato religioso.
Marido e filhos
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«Benfica tem uma metodologia de trabalho individualizada»
Luisão marcou presença na Web Summit, esta terça-feira, e referiu que o Benfica está a
tentar construir um projeto europeu com base na formação, acreditando que «tudo pode
acontecer», caso a equipa supere a fase de grupos da Liga dos Campeões.
«A formação é o centro do nosso projeto e queremos ter a capacidade de manter a maior
parte do talento que formamos. Depois de atingir os oitavos ou quartos de final [da Liga
dos Campeões], tudo pode acontecer», afirmou o antigo jogador.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

F1: Botas vence nos Estados Unidos, e...
Lewis Hamilton é Campeão do Mundo 2019

que também adotou a estratégia de duas paragens.
No entanto, a sorte esteve do lado do Campeão do
altteri Botas vence o Mundo, pois Lewis Hamilton conseguiu manter
Grande Prémio dos Max Verstappen atrás de si, quando vitimado por
Estados Unidos e um despiste, Kevin Magnussen rodou e imobiliLewis Hamilton conquista o zou o seu Haas na gravilha do setor 2, trazendo
seu sexto título no Mundial a bandeira amarela numa importante linha de ulde Pilotos no Circuito das trapassagem do Circuito. Sebastian Vettel largou
Américas, numa dobradinha da primeira fila, ao lado de Bottas, mas depois de
da MERCEDES GP e, como por magia, apro- uma largada que muito deixou a desejar, apenas
xima-se cada vez mais do recordista Michael
Schumacher que detém sete títulos Mundiais
na Fórmula 1.
Recordo aos meus leitores que Hamilton ultrapassou também o legendário Juan Manuel Fangio
este que até ao momento igualava o britânico cm
cinco títulos Mundiais na modalidade. A estratégia de Hamilton foi de uma paragem, enquanto
Valtteri Bottas, que largou da pole, optou por uma
estratégia de duas paragem durante a corrida o
que numa boa verdade foi bem lucrativa. Hamilton era o líder nos estágios finais da corrida, mas
foi superado por Bottas, ao fazer a sua segunda
paragem e ter calçado pneus médios na 36ª volta,
depois de Bottas reassumir os comandos da prova, o inglês ficou sob pressão de Max Verstappen,

V

Hélder dias

sição depois de um incidente com Carlos Sainz
na primeira volta, forçando-o a entrar nas boxes.
“Uma corrida solitária para mim”, diz o piloto da
Ferrari após ter cruzado a linha de chegada com
52 segundos atrás de Botas.
No final da corrida, Toto Wolf chefe da Mercedes disse que Hamilton poderá efetivamente ganhar mais títulos e até igualar os sete de Michael
Schumacher uma vez estar jovem (34 anos) e não
mostrar sinais de querer parar. Por sua vez Hamil-

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

com uma volta rodada o alemão já era o sétimo. E
como a sorte não estava com ele ao tentar recuperar as posições perdidas, Vettel passou pelas raiadas da curva 8 e danificou a suspensão traseira
do seu Ferrari, abandonando a corrida. Fim de semana NÃO para a equipa do cavalinho rampante
pois o seu companheiro de equipa Charles Leclerc
não conseguia manter um bom ritmo para disputar contra os líderes e teve que se contentar com
a quarta posição, à frente da segunda Red Bull de
Alexander Albon o qual terminou na quinta po-

ton não deixou de lembrar a sua família especialmente o seu pai dizendo que se chegou até aqui, o
deve a ele que sempre acreditou, dedicou a vitória a N. Lauda e lembrou o seu antigo patrão Ron
Dennis. No final da corrida todos os outros pilotos
e não só deram os parabéns ao novo CAMPEÃO
DO MUNDO 2019. Próximo encontro dentro de
duas semanas em Interlagos, S.Paulo para o Grande Prémio do Brasil. Siga a penúltima etapa deste Campeonato do Mundo da F1 no seu jornal A
VOZ DE PORTUGAL.

Classificação do principais campeonatos
Espanha
Liga BBVA
1-Barcelona
2-Real Madrid
3-Real Sociedad
4-Atlético Madrid
5-Sevilla
6-Granada
7-Getafe
8-Osasuna
9-Villarreal
10-Levante
11-Valencia
12-Athletic
13-Valladolid
14-Eibar
15-Real Betis
16-Alavés
17-Mallorca
18-Celta de Vigo
19-Espanyol
20-Leganés

P	J	V	
22 11 7
22 11 6
22 12 7
21 12 5
21 12 6
20 12 6
19 12 5
18 12 4
18 12 5
17 12 5
17 12 4
17 12 4
17 12 4
15 12 4
13 12 3
12 12 3
11 12 3
9 12 2
8 12 2
5 12 1

Inglaterra
Premier League
E	D
1 3
4 1
1 4
6 1
3 3
2 4
4 3
6 2
3 4
2 5
5 3
5 3
5 3
3 5
4 5
3 6
2 7
3 7
2 8
2 9

P	J	V	
1-Liverpool
31 11 10
2-Man. City
25 11 8
3~-Leicester City 23 11 7
4-Chelsea
23 11 7
5-Arsenal
17 11 4
6-Sheffield United 16 11 4
7-Bournemouth
16 11 4
8-B&H Albion
15 11 4
9-Crystal Palace 15 11 4
10-Man. United
13 11 3
11-Tottenham
13 11 3
12-Wolverhampton 13 11 2
13-West Ham
13 11 3
14-Burnley
12 11 3
15-Newcastle
12 11 3
16-Aston Villa
11 11 3
17-Everton
11 11 3
18-Southampton 8 11 2
19-Norwich City
7 11 2
20-Watford
5 11 0

Itália
Serie A
E	D
1 0
1 2
2 2
2 2
5 2
4 3
4 3
3 4
3 4
4 4
4 4
7 2
4 4
3 5
3 5
2 6
2 6
2 7
1 8
5 6

1-Juventus
2-Internazionale
3-Roma
4-Cagliari
5-Lazio
6-Atalanta
7-Napoli
8-Fiorentina
9-Hellas Verona
10-Parma
11-Udinese
12-Milan
13-Bologna
14-Torino
15-Sassuolo
16-Lecce
17-Genoa
18-Sampdoria
19-Brescia
20-SPAL 2013

P	J	V	
29 11 9
28 11 9
22 11 6
21 11 6
21 11 6
21 11 6
18 11 5
16 11 4
15 11 4
14 11 4
13 11 4
13 11 4
12 11 3
11 11 3
10 10 3
10 11 2
8 11 2
8 11 2
7 10 2
7 11 2

França
Ligue 1
E	D
2 0
1 1
4 1
3 2
3 2
3 2
3 3
4 3
3 4
2 5
1 6
1 6
3 5
2 6
1 6
4 5
2 7
2 7
1 7
1 8

1-Paris SG	
2-Angers
3-Nantes
4-Marseille
5-Lille
6-Bordeaux
7-Stade de Reims
8-Saint-Étienne
9-Brest
10-Lyon
11-Montpellier
12-Amiens
13-Nice
14-Rennes
15-Monaco
16-Dijon
17-Strasbourg
18-Toulouse
19-Metz
20-Nimes

P	J	V	
27 12 9
20 12 6
19 12 6
19 12 5
18 12 5
18 12 5
18 12 5
18 12 5
17 12 4
16 12 4
16 12 4
16 12 4
16 12 5
15 11 4
15 12 4
12 12 3
12 12 3
12 12 3
12 12 3
11 11 2

Liga do Brasil
Brasileirão serie A
E	D
0 3
2 4
1 5
4 3
3 4
3 4
3 4
3 4
5 3
4 4
4 4
4 4
1 6
3 4
3 5
3 6
3 6
3 6
3 6
5 4

P	J	V	
1-Flamengo
71 30 22
2-Palmeiras
63 30 18
3-Santos
58 30 17
4-São Paulo
52 30 14
5-Grêmio
50 30 14
6-A. Paranaense 46 30 13
7-Internacional
46 30 13
8-Corinthians
45 30 11
9-Goiás
42 30 12
10-Bahia
42 30 11
11-Vasco
39 30 10
12-Fortaleza
36 30 10
13-Atlético Mineiro 36 30 10
14-Botafogo
33 30 10
15-Ceará
33 30 9
16-Cruzeiro
33 30 7
17-Fluminense
31 30 8
18-CSA	
29 30 7
19-Chapecoense 21 30 4
20-Avaí
17 30 3

E	D
5 3
9 3
7 6
10 6
8 8
7 10
7 10
12 7
6 12
9 10
9 11
6 14
6 14
3 17
6 15
12 11
7 15
8 15
9 17
8 19
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V. Setúbal e FC Porto: fortalezas caseiras sem comparação na Europa
Com o triunfo por 1-0 sobre o Boavista nesta segunda-feira, o V. Setúbal não somou apenas três
pontos. A par disso, a equipa orientada de forma interina por Albert Meyong manteve a baliza a
zeros pela sexta vez em seis jogos realizados no Estádio do Bonfim para a Liga em 2019/20. No
campeonato português só há duas equipas sem sofrer golos dentro de portas: o Vitória e o FC Porto,
embora os sadinos somem mais um jogo do que os dragões. Alargando a análise aos dez principais
campeonatos da Europa, em nenhum deles há mais equipas com folha limpa nesta matéria: Nantes
(França) e Ajax (Holanda), com um tento encaixado cada, são o que mais parecido se encontra.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 6 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Deco e o fim da carreira:
“Ou decides tu ou decide alguém por ti”

O

antigo internacional português Deco
esteve presente, esta terça-feira, na
Web Summit para abordar a “mentalidade de um campeão” e sublinhou que para
se ter sucesso depois do futebol é preciso trabalhar muito.

mas tem que ser um dia. Ou decides tu ou decide
alguém por ti. Faz parte da carreira”, acrescentou o atual agente de jogadores.
Questionado sobre qual é o lado mais escuro do
futebol, Deco não teve dúvidas em apontar “as
lesões”.
“O lado escuro é quando tentas ajudar um jogador e às vezes é difícil quando vês um jogador
não concretizar os seus sonhos, por causa de lesões ou de algo que pare a sua carreira. É difícil
para eles e para quem está com eles”, afirmou.
Deco, considerou ainda que quando se faz o que
se gosta, o lado monetário fica em segundo lugar.
“Quando segues os teus sonhos e trabalhas no
duro por eles, quando atinges o sucesso isso recompensa-te muito”, disse o antigo internacional
português
“Quando fazes o que amas, o dinheiro vem
depois. Primeiro tens de lutar pelos teus sonhos, pela tua família, o futebol pode trazer-te
isso tudo, dinheiro também. Os desejos vêm
depois, primeiro, e é esse conselho que temos
de dar os miúdos, temos de ter a motivação e
a ambição para chegar lá”, concluiu.

“Não me lembro exatamente [de quando começou a pensar no pós-futebol] , mas quando começas a ficar mais velho pelos 30 [anos] começamos
a pensar no futuro da nossa carreira. Precisamos
de pensar no futuro, eu pelos 32, 33 anos. Comecei a pensar em sair três anos antes de deixar, aos
36”, começou por dizer o ex-jogador.
“Não é fácil, é a nossa paixão, decidir é difícil,

Racismo: Comissão

de disciplina
encerra setor do estádio do Verona

O

local em questão situa-se no setor ceu em campo e marcou o único golo do Brescia,
‘Poltrona Este’ do estádio Bentegodi, que perdeu por 2-1.
em Verona, e pode
acolher cerca de 3.500 adeptos, num recinto que tem lotação para cerca de 30.000
espetadores.
Em comunicado, a comissão
de disciplina explica que os
insultos racistas “foram claramente audíveis, não só pelo
jogador, mas também pelo delegado mais próximo”.
No domingo, Balotelli chegou
mesmo a ameaçar abandonar o
jogo da 11.ª jornada do campeonato italiano, mas permane-

Grupo A	J	
P
1-Paris SG	
3
9
2-Real Madrid
3
4
3-Club Brugge
3
2
4-Galatasaray
3
1
Club Brugge 0-5 Paris SG
Galatasaray 0-1 Real Madrid
2019/11/06 Paris SG 15:00 Club Brugge
Real Madrid 15:00 Galatasaray

Grupo B	J	P
1-Bayern München
3
9
2-Tottenham
3
4
3-Crvena Zvezda
3
3
4-Olympiacos
3
1
Olympiacos 2-3 B. München
Tottenham 5-0 Crvena Zvezda
2019/11/06 B. München12:55 Olympiacos
Crvena Zvezda 15:00 Tottenham

Grupo C	J	P
1-Manchester City
3
9
2-Dinamo Zagreb
3
4
3-Shakhtar Donetsk
3
4
4-Atalanta
3
0
S. Donetsk 2-2 D. Zagreb
Manchester City 5-1 Atalanta
2019/11/06 D. Zagreb 15:00 S. Donetsk
Atalanta 15:00 Manchester City

Grupo D	J	P
1-Juventus
3
7
2-Atlético Madrid
3
7
3-Lokomotiv
3
3
4-Bayer Leverkusen
3
0
A. Madrid 1-0 B. Leverkusen
Juventus 2-1 Lokomotiv
2019/11/06 Lokomotiv 12:55 Juventus
Bayer Leverkusen 15:00 Atlético Madrid

Grupo E	J	P
1-Liverpool
4
9
2-Napoli
4
8
3-Red Bull Salzburg
4
4
4-Genk
4
1

Grupo F	J	P
1-Barcelona
4
8
2-Borussia Dortmund
4
7
3-Internazionale
4
4
4-Slavia Praha
4
2

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

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

Slavia Praha 1-2 Barcelona
Internazionale 2-0 Borussia Dortmund
Barcelona 0-0 Slavia Praha
Borussia Dortmund 3-2 Internazionale

Grupo G	J	P
1-RB Leipzig
4
9
2-Lyon
4
7
3-Zenit
4
4
4-Benfica
4
3
RB Leipzig 2-1 Zenit
Benfica 2-1 Lyon
Zenit 0-2 RB Leipzig
Lyon 3-1 Benfica

J	P
4
7
4
7
4
7
4
1
Ajax 0-1 Chelsea
Lille 1-1 Valencia
Chelsea 4-4 Ajax
Valencia 4-1 Lille

Equipas portuguesas na liga Europa

Grp.D	
Grp.F
Grp.G	
Grp.K	

7/11 Rosenborg 12:55 Sporting
6/11 V. Guimarães 10:50 Arsenal
7/11 Rangers 15:00 FC Porto
7/11 SC Braga 15:00 Besiktas

PTS J

1-Benfica
27
2-FC Porto
25
3-FC Famalicão 23
4-Sporting
17
5-V. Guimarães 16
6-Boavista
15
7-CD Tondela
15
8-Santa Clara
13
9-V. Setúbal
12
10-Rio Ave
12
11-SC Braga
12
12-Belenenses SAD 11
13-Moreirense
10
14-Gil Vicente
10
15-Marítimo
10
16-Portimonense 7
17-P. Ferreira
5
18-CD Aves
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10ª Jornada

V

9
8
7
5
4
3
4
3
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1

E

D

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

GM GS

1
1
1
3
2
1
3
3
2
4
4
5
4
4
4
5
7
9

23
21
20
16
19
9
11
6
3
14
12
8
10
7
11
7
6
11

3
5
13
12
12
6
10
8
6
13
15
16
12
11
16
15
17
24

11ª Jornada

08/11 CD Aves 15:30 Gil Vicente
02/11 Benfica 2-0 Rio Ave
	Moreirense 1-1 V. Guimarães 09/11	Rio Ave 10:30 V. Setúbal
	Santa Clara 13:00 Benfica
03/11	Gil Vicente 2-0 Marítimo
	FC Famalicão 15:30 Moreirense
CD Tondela 1-0 Sporting
10/11	Marítimo 10:00 Portimonense
	FC Porto 1-0 CD Aves
Paços de Ferreira 10:00 CD Tondela
	SC Braga 2-2 FC Famalicão
04/11	Belenenses 1-0 P. de Ferreira 	Sporting 13:30 Belenenses SAD
Portimonense 1-1 Santa Clara 	V. Guimarães 15:00 SC Braga
	Boavista 16:00 FC Porto
	V. Setúbal 1-0 Boavista

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

P

J

V

E

D

21
19
19
18
17
15
13
12
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6

9
10
8
9
9
9
9
9
8
8
8
10
9
9
9
9
9
9

7
5
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2

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

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

09/11 CD Mafra 6:00 FC Porto B
	Académica OAF 10:00 Farense
	Leixões 12:15 UD Oliveirense
	Feirense 12:15 Varzim
10/11 FC Penafiel 6:15 Benfica B
	Nacional 10:00 SC Covilhã
	A. de Viseu 10:00 Vilafranquense
CD Cova Piedade 10:00 Estoril Praia
	GD Chaves 12:15 Casa Pia

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

GS
7
8
6
10
10
13
10
10
8
10
8
14
13
10
12
15
18
15

10ª Jornada

9ª Jornada
02/11	SC Covilhã 0-0 FC Penafiel
Casa Pia 3-2 Vilafranquense
03/11	FC Porto B 1-3 Leixões
	Farense 2-1 CD Mafra
	Feirense 1-1 Nacional
Estoril Praia 3-1 Académico de Viseu
	UD Oliveirense 2-0 CD Cova Piedade
Benfica B 1-3 GD Chaves
	Varzim 2-1 Académica OAF

Grupo A	

GM
15
16
14
18
14
14
10
8
9
10
9
10
6
8
8
9
12
7

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

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

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

J	P
1
1
0
2

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 2019/11/10
Seattle Sounders 15:00 Toronto FC
Final (West)
Los Angeles FC 1-3 Seattle Sounders
Final (East)
Atlanta United 1-2 Toronto FC

3
3
0
0
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Jornal a voz de portugal, edição de quarta-feira 6 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Convite

UMA MISSA COMEMORATIVA

A direcção e a equipa do Repos Saint-François d’Assise têm
o prazer de vos convidar para uma missa comemorativa que será celebrada

MAUSOLÉU-COLUMBARIUM SAINT-FRANÇOIS
SÁBADO 23 DE NOVEMBRO 2019 ÀS 11 HORAS
Esperemos contar com a vossa presença.

Langelier
Radisson

