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Lamentável
jorge mAtoS

Desde há algum tempo a 
esta parte, vai acontecen-
do um fenómeno na comu-

nidade portuguesa de montreal, e 
de outras paragens, verdadeira-

mente triste e preocupante. 
É o facto de se caluniar e tentar desacreditar ins-

tituições da comunidade. Há um cem número de 
coisas e circunstâncias que é preciso analisar com 
muito cuidado e especial atenção. Toda essa situa-
ção vai causar naturalmente uma visível preocu-
pação das pessoas mais diretamente responsáveis 
pelo acontecimento. A missão de informar, seja 
qual for a forma escrita ou falada ou outra, obe-
dece a um código de deontologia do jornalismo o 
qual tem de ser imparcial e sem favoritismos. Seja 
dito em abono da verdade, que as situações que 
assinalo na comunidade são a minha própria visão 
sem qualquer espécie de pressão seja de quem for. 
Aqui deixo um apelo no sentido de se acabar com 
toda espécie de divisão e de ciúmes, e procurar ca-
minhos de unidade construindo verdadeira comu-
nhão entre todos. Será essa a única possibilidade 
de tornar a nossa comunidade em geral mais viva, 
dinâmica e feliz. Tenho consciência de que o pre-
sente artigo poderá provocar reações de diversa 
ordem, é natural que assim possa vir a acontecer. 
Sem mais é está a minha opinião sobre o assunto.

ReviveR: 15º aniveRsáRio
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Carminho,
a princesa do Fado
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câMBiO dO dólar canadianO
12 dE nOvEMBrO dE 2019
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EscritóriO dE rEPrEsEntaÇãO

SErVIÇoS ConSuLarES
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado gEral dE 
Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

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

gruPoS FoLCLórICoS

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

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

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

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

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, so-
bremesa e café, Carré de porco (16) ou chicharros fritos 
(14). reservas josé Costa: 514-812-7617.

livrE EsPEra quE haja “MaiOria PrOgrEssista cOM gOvErnO EstávEl”
nas eleições espanholas de domingo, as segundas legislativas em sete meses, os socialistas do PsoE volta-
ram a ganhar sem maioria absoluta, elegendo 120 deputados (menos 3 do que em abril). Para o livre (centro-
-esquerda), que se estreou no parlamento português ao eleger em outubro uma deputada, “estas eleições pro-
vam, uma vez mais, que do sectarismo entre forças progressistas nada de bom pode surgir”. “a intransigência 
negocial na tentativa de formar um governo com uma maioria parlamentar precipitou estas novas eleições, que 
resultaram em perdas para toda a esquerda e uma subida expressiva da extrema-direita”, assinalou o livre, 
responsabilizando o PsoE e a coligação de esquerdas unidas Podemos pelo “cenário de bloqueio” político.

Somos um povo 

A criação do conselho da 
Diáspora, pela Assem-
bleia legislativa regio-

nal, no passado mês de julho, 
foi um momento importante da 
afirmação da universalidade da 

cultura açoriana, que está espalhada em várias 
partidas do mundo, onde quer que viva emigra-
do um açoriano.
A sua aprovação pela unanimidade de todos os 

Partidos Políticos, com assento no Parlamento dos 
Açores, é disso um sinal claro, revertido no Decreto 
Legislativo Regional n.º 18/2019/A, de 5 de agos-
to findo. O articulado daquele Decreto Legislativo 
esclarece o conceito de “Açoriano” como sendo 
todos aqueles que nasceram na Região, bem como 
os seus descendentes, os que são casados ou vivem 
em união de facto com um Açoriano e, bem assim, 
os que tenham vivido nos Açores mais de cinco 
anos, ou seja os que se sentem Açorianos. Por outro 
lado, importa salientar igualmente que não são ape-
nas Açorianos os da 1.ª geração, como igualmente 
filhos, netos e bisnetos, descendentes de Açorianos 
de 5.ª ou de 6.ª geração. Este Conselho será presidi-
do pelo Presidente do Governo Regional e tem 36 
membros, dos quais 19 eleitos pelos açorianos da 
diáspora, distribuídos por áreas geográficas onde a 
presença açoriana é mais expressiva, ou seja, cinco 
dos Estados Unidos, em que será um da Califór-
nia, um do Massachusetts, um de Rhode Island e 
dois em representação dos restantes estados norte-
-americanos. Por outro lado, outros cinco serão do 
Canadá, sendo um da British Columbia, um de Ma-
nitoba, um de Ontário, um do Quebeque e um em 
representação das restantes províncias.
Por outro lado, os açor-brasileiros estarão repre-

sentados naquele Conselho também com cinco ele-
mentos, sendo um do Rio Grande do Sul, um do 
Rio de Janeiro, um de Santa Catarina, um de São 
Paulo e um em representação dos restantes estados 
brasileiros. A Bermuda terá um representante, o 

Uruguai também terá um conselheiro, um será do 
continente português e da Madeira, e por fim um 
representante do resto do mundo.
Este Conselho poderá ser sinónimo da conscien-

cialização coletiva de que, externamente, se possa 
aperceber que os açorianos constituem de facto e 
de direito um povo, com as suas caraterísticas iden-
titárias próprias e uma cultura específica e, porque 
não mesmo chamar-lhe, de nação, palavra que vem 
do latim natio, de natus (nascido).
É a consciência prática de que somos açorianos, 

estejamos onde estivermos e assim poder partici-
par no projeto comum, dado que somos mais de 
milhão e meio espalhados por várias partidas no 
mundo, com uma identidade própria.
Em qualquer país ou região onde exista um aço-

riano, a sua presença e sua influência é por demais 
evidente, encontrando-se, por isso, muitos açoria-
nos em lugares de destaque, numa clara evidência 
da sua talentosa afirmação em áreas como a econo-
mia, a criação de riqueza, a atividade académica, 
a justiça, a política, a tecnologia, a cultura, a inter-
venção social, dando cartas pela sua completa de-
dicação ao trabalho. É fruto dessa plena integração 
nos países de acolhimento que encontramos, mor-
mente, inúmeros empresários de sucesso, de políti-
cos influentes, juristas de renome, seja no Canadá, 
seja nos Estados Unidos da América. Por isso, im-
porta que todos esses açorianos possam participar 
de corpo inteiro no projeto açoriano, contribuindo, 
cada um, para o engrandecimento e desenvolvi-
mento das nossas ilhas, construindo algo em co-
mum, estando a representatividade neste Conselho 
plenamente assegurada para que todos se revejam 
nos seus contributos e aportações.
É, pois, de aplaudir a pretensão do Governo Re-

gional em promover políticas de envolvimento dos 
açorianos, quer dos residentes, quer daqueles que 
vivem espalhados por esse mundo fora e, nem por 
isso, se sentem menos açorianos do que nós que 
vivemos no dia a dia nestes torrões insulanos, con-
tribuindo para o desenvolvimento da nossa Região.

ANtóNIo PeDro coStA

avisO dE aBErtura dE cOncursO Para
O PrEEnchiMEntO dE uM (1) POstO dE 
traBalhO, na catEgOria dE assistEntE
 técnicO, Para EXErcEr FunÇõEs nO
cOnsuladO-gEral dE POrtugal
EM MOntrEal 
faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis a contar da data de publicação do presente 
aviso, concurso externo para o preenchimento de um (1) 
posto de trabalho, na categoria de assistente técnico, 
para exercer funções no Consulado-geral de Portugal 
em montreal, que compreende um período experimental 
com a duração de 120 dias. o prazo para apresentação 
de candidaturas termina no dia 28 de novembro de 2019. 
Entre outros requisitos, os candidatos deverão ter, no mí-
nimo, o 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja 
equiparado. o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá 
igualmente possuir autorização/estatuto de residente no 
Canadá e ter a sua situação regularizada junto das enti-
dades fiscais e de segurança social locais, no momento 
da respetiva contratação. a versão completa do aviso de 
Concurso, no qual consta toda a informação relevante, 
nomeadamente a relativa às condições remuneratórias e 
aos elementos necessários para a formalização das can-
didaturas, deverá ser solicitada pelo seguinte endereço 
eletrónico: rita.ferreira@mne.pt e consulado.montreal@
mne.pt  com a menção “Concurso assistente técnico” na 
área do assunto das mensagens a remeter.

assEMBlEia gEral na FPM
a filarmónica Portuguesa de montreal informa todos os 
seus membro e a comunidade que a assembleia geral 
será no domingo, dia 24 de novembro de 2019 às14h.

Comunicado do Editor
eu Sylvio martins, proprietário do jor-

nal A voz de Portugal, entendo por 
bem publicamente demonstrar o meu 

desagrado na forma indigna e incorreta como 
os artigos publicados no meu jornal são alvo 
de críticas (sempre, claro, negativas) ineren-
tes aos meus colaboradores. 
O Rádio Centre-Ville, na pessoa do seu anima-

dor Sr. Amílcar Gomes, pessoa a quem não re-
conheço nenhum posto de “comentador crítico”, 
possa “tratar” mal aqueles que “ajudam benevo-
lamente” a melhorar as informações publicadas 
neste jornal.
Vivemos num país democrático, aceito, até é 

saudável, as críticas positivas e negativas, mas 
não vou por aí, isso é outra história.
Analisar semanalmente o mesmo jornal apon-

tando o dedo no nariz de pessoas que nem co-
nhece... não é normal nem lhe é reconhecido 
esse direito.
Animador de programas não é isso!
Afinal há mais órgãos sociais nesta comunidade 

e não passam por essa crítica semanal na rádio 
Centre-Ville, na pessoa desse animador!
Porquê “A voz de Portugal?
Logicamente já por mim foi manifestado o meu 

descontentamento à CRTC.
Sou um homem responsável, trabalhador, chefe 

de família, e todos os dias faço o meu melhor 
dentro daquilo que gosto!
Tento ser imparcial e educado com todos os 

meus leitores, só posso exigir o mesmo para 
mim e minha família.
Na continuidade deste mesmo problema, não 

vejo outra forma de entendimento senão recorrer 
a outros meios que acredito não seria de todo o 
que nem eu nem o Rádio Centre-Ville queremos. 
Ambos estamos aqui para servir a Comunidade 

da qual fazemos parte, tratemos pois de o conse-
guir da melhor maneira, correta e positiva, sem 
ofensas ou atropelos.
Acho que a nossa Comunidade tem já proble-

mas que chegue. Um obrigado a todos, esperan-
do a melhor compreensão.
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jorge correIA

dEPutada dO Ps acusa MarcElO dE “EXPlOrar” a “dEsgraÇa”
Catarina marcelino, atual deputada da bancada do Ps e ex-secretária de Estado da Cidadania e igual-
dade, deixou severas criticas à forma como o Presidente da república lidou com o mediático caso do 
recém-nascido que foi encontrado no lixo por um sem-abrigo na semana passada.  “Quando soube do 
bebé deixado no lixo fiquei perturbada e triste. Quando vi o Presidente da República, sem escrúpulos, 
a fazer uma visita guiada ao local onde o bebé foi encontrado com o sem abrigo que o encontrou a 
servir de cicerone, acompanhado pelas televisões, fiquei muito zangada”, começou por apontar a so-
cialista numa publicação divulgada, este sábado, no facebook.

Como não combater os populismos

com os populismos na 
boca de toda a gente, 
muitos ainda se inter-

rogam sobre o seu apareci-
mento e como se sustentam 
face às evidências claras e ob-

jetivas que se lhes contrapõem. como será pos-
sível que ideias já experimentadas e falhadas 
regressam em força como se a História fosse 
completamente apagada das nossas memórias?
Com a trapalhada do brexit, resultado de diver-

sos erros políticos, de muita manipulação da opi-
nião pública e da passividade de alguns agentes 
políticos e da sociedade, temos agora eleições go-
vernamentais no Reino Unido para breve. Nos de-
bates políticos agendados nas televisões, segundo 
notícias amplamente publicadas nos media, ape-
nas estarão presentes os partidos que defendem o 
brexit ou são passivos em relação ao mesmo. Os 
liberais democratas, que são declaradamente con-
tra o brexit foram excluídos destes debates com 
os principais partidos, o conservador liderado por 
Boris Johnson, e os trabalhistas liderado por Je-
remy Corbyn. Ainda que esteja agendado outros 
debates de, digamos, segunda linha, fica-se com a 
sensação que começa a haver uma democracia de 
primeira liga e outra de segunda liga. 
Em Portugal, depois das eleições legislativas 

onde os principais partidos, leia-se com assento 
parlamentar, tiveram debates entre eles, julgo que 
apenas um debate foi agendado com os restantes 
pequenos partidos, incluindo os estreantes. Até 
aqui ainda percebo a resistência face a partidos 
estreantes, mas o pior é que depois de eleitos, ain-
da que deputados únicos, lhes seja vedada a pos-
sibilidade de interpelação ao governo nos debates 
quinzenais, para além de não poderem participar 
na conferência de líderes que define a agenda do 
parlamento. São assim deputados da segunda di-
visão. O PAN, quando elegeu pela primeira vez 

um deputado à quatro anos, foi lhe concedida a 
exceção de poder participar por exemplo nos de-
bates interpelativos ao governo. Agora, PS, Blo-
co de Esquerda (BE), Partido Comunista (PCP) e 
Os Verdes recusaram atribuir aos novos estrean-
tes com um deputado, ao Livre, Iniciativa Libe-
ral e ao Chega, o mesmo que haviam concedido 
ao PAN, que deve-se-lhe reconhecer coerência, 
é favorável a ser concedida a mesma “benesse” 
a que teve direito quatro anos antes nas mesmas 
condições. Se repararmos no que os apoiantes dos 
ditos populistas mais referem, é o facto de senti-
rem que não têm voz juntos dos decisores políti-
cos, e como tal, votam em alguém populista que 
está pronto a fazer barulho, mesmo que não seja 
construtivo, mesmo que sejam ideias que firam 
os mais simples princípios da Humanidade. Eli-
minando, ou melhor, não assumindo a existência 
destes partidos, correntes políticas ou mesmo a 
simples simpatia pelos mesmos, corremos o risco 
de que o crescendo de frustração leve as pessoas a 
optarem cada vez mais pela radicalização em de-
trimento da harmonia, do compromisso, da acei-
tação, da tolerância. Não admira, portanto, que 
os partidos com ideias que nos chocam ganhem 
cada vez mais adeptos com os exemplos de into-
lerância política que não respeita os preceitos que 
anteriormente já se defenderam. Admira, assim, 
que PS e os partidos que o apoiaram na última 
legislatura, BE e PCP-Verdes, aburguesados pela 
proximidade ao poder, deixem de ser os partidos 
da defesa das minorias e dos oprimidos e passem 
a ser eles mesmos membros da maioria opressora 
esmagando tudo e todos que pensam diferente ou 
têm outras opiniões. A política é como jogar fute-
bol: cobrir espaço para que este não seja ocupado 
pela equipa adversária. Com a direita e centro di-
reita tradicionais, representadas pelo PSD e CDS, 
em francas dificuldades em se definirem, o espa-
ço livre que deixam é ocupado por outros. Não é 
ao acaso que o Chega aproveitou imediatamen-
te uma manifestação de apoio aos bombeiros de 

Borba, vítimas de um ataque recente nas suas pró-
prias instalações com ferimentos em pelo menos 
dois bombeiros, para se juntar ao protesto contra 
a sentida impunidade com que certas ações são 
efetuadas. Tanto quanto saiba, nenhum dos outros 
esteve oficialmente representado. Para já ainda 
não é grave, mas é assim que surgem os Trumps, 
os Nigel Farage e outros populistas da destruição, 
coadjuvados com a marginalização que os parti-
dos de esquerda se propõem a fazer. Até à hora 
que escrevo ainda não se descortinou alteração às 
posições dos partidos, veremos se o bom senso 
predomina.



Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 13 de novembro de 2019 | o seu Jornal ainda mais atraente do que nunca!

4

joSé coStA

o cANto Do Zé

difamação é a arte dos incultos

caro editor Sylvio martins. 
Não vou querer ser seu 
advogado de defesa, até 

porque essa não é a minha missão. 
contudo, não poderei deixar de 
estar ao seu lado, como jornalis-
ta, num momento em que um dos 
mais antigos e prestigiados órgão 
de comunicação social, publicado 
no canadá, reconhecido e lido em 
Portugal, como “A voz de Por-
tugal”, é vilmente, abjetamente, 
degradantemente, ignobilmente, 
indignamente e torpemente des-
respeitado, por quem se acha aci-
ma de tudo ou, pior, dono da razão.
Posto isto e não querendo abusar da 

sua paciência e linha editorial gos-
taria que, como habitualmente, sem 
preconceitos ou qualquer tipo de 
censura, racismo ou xenofobia, pois 

bastaram os longos anos em que em 
Portugal se viveu sobre a ditadura 
do “o lápis azul”, que de resto levou 
muitos portugueses a emigrar e, se 
calhar, até a pessoa a quem me vou 
referir neste artigo, que autorizasse 
a publicação de mais um escrito de 
opinião da minha responsabilidade 
GRATUITAMENTE.
Contudo, dizer-lhe que este vai des-

viar-se um pouco da linha normal que 
tenho vindo a escrever, uma vez que 
pretendo, para já através da intensão, 
de chamar alguém à razão que, pelo 
facto de ter cesso a um microfone e a 
uma estação de rádio como veículo 
de difusão das suas palavras, difa-
ma, acusa, abocanha, asseta, injuria, 
desnutre, atassalha, ultraja, destrata e 
vitupera, entre outros sinónimos que 
certamente esse senhor terá de ir ver 
ao dicionário para saber o que que-
rem dizer.
Mas adiante… Caro senhor Amí-

lcar, permita-me que assim o trate, 
animador da prestigiada Rádio Cen-
tre Ville, uma entre as demais da Co-

munidade Portuguesa em terras do 
Canadá ao serviço da Comunidade 
Portuguesa. Note bem: ao serviço 
da Comunidade Portuguesa e não ao 
seu serviço. Começo por referir que 
a difamação e o mal dizer são armas 
utilizadas pelos incultos. Isto para lhe 
dizer que o senhor Amílcar não me 
conhece rigorosamente de lado ne-
nhum, nunca privou comigo alguma 
opinião, nunca almoçou ou jantou na 
mesma mesa que eu, nem tão pouco 
andou na escola comigo, para poder 
escrever, falar e muito menos acusar, 
qualquer coisa que seja a meu respei-
to. Sou JORNALISTA PROFISSIO-
NAL, assino uma crónica semanal 
GRATUITA em “A Voz de Portu-
gal”, com muito gosto e faço aqui-
lo que certamente o senhor não faz 
na Rádio Centre Ville: dou a minha 
opinião e não difamo ninguém. As 
crónicas são da minha responsabili-
dade editorial e não lhe reconheço a 
si, qualidades jornalísticas ou outras, 
para tecer comentários e muito menos 
usá-las como arma de arremesso para 
justificar a defesa da sua causa, com 
a qual nada tenho a ver. No mínimo 
o que lhe aceito, como pessoa educa-
da que sou, é que diga “não gosto de 
ler” ou simplesmente as ignore, pois 
NÓS JORNALISTAS não podemos 
com a nossa escrita, agradar a todos. 
Mas recordo-lhe que anteriormente 
ao atual frisson que agora reina na 
Comunidade, sobre versões opostas 
de um problema comum, que foi o 
senhor, o mesmo que teceu rasgados 
elogios às minhas crónicas aos mi-
crofones da Rádio. Será que se en-
ganou nessa altura ou será que agora 
se esqueceu, entretanto, de tomar os 
comprimidos para a memória?
Senhor Amílcar, permita-me dizer-

-lhe com toda a frontalidade e serie-
dade de que sou jornalista licenciado, 
tirei o mestrado em Comunicação 

Social há 30 anos, escrevi e escrevo 
para os maiores jornais portugueses 
de referência, generalistas e de des-
porto, onde inclusive exerci cargos 
de chefia. Mas não sou mais do que 
ninguém, nem pretendo ser. Sou ape-
nas um JORNALISTA que vive e 
exerce a sua profissão num Estado de 
Direito, livre e perfeitamente cons-
ciente daquilo que escrevo. Nada te-
nho a ver com o facto do senhor não 
saber e muito menos interpretar uma 
crónica, usando-a para denegrir um 
órgão de Comunicação Social que 
já fez e continua a fazer, muito mais 
do que o senhor alguma vez irá fazer 
pela Comunidade Portuguesa do Ca-
nadá, nomeadamente a de Montreal, 
Quebeque.
Eu sei que o senhor não sabe o que 

é que isto quer dizer, pois apenas 
debita palavras ao microfone com a 
qualidade que não serei eu a julgar, 
mas sim os ouvintes da Rádio Centre 
Ville. Mas tenho muito gosto em o 
poder elucidar, como já tive o privi-
légio de ensinar na Escola Superior 
de Comunicação Social em Portugal, 
muitos alunos que brilhariam no seu 
lugar com toda a certeza, que não se 
deve usar o trabalho ou a arte dos ou-
tros para beneficio pessoal ou para 
atingir fins menos dignos. Tenho um 
Código Odontológico (CO) da pro-
fissão, pelo qual me rejo e que jamais 
utilizaria um colega ou os seus arti-
gos (até porque o CO não o permite), 
para atingir fins desajustados ao da 
profissão de jornalista. Quando es-
crevo, sei que linhas estou a colocar 
no papel, ao contrário daquilo que o 
senhor faz ao debitar palavras sem 
nexo e escopo aos microfones e nas 
redes sociais, onde desata a dizer mal 
de pessoas que nem sequer conhece 
apenas para defender uma qualquer 
causa, seja ela justa ou não. Eu não 
pago para escrever, ao contrário do 

*Jornalista com
Carteira Profissional
nº 7589, sócio do
Sindicato de
Jornalistas com
o nº 1818

PartidO dO BrEXit rEcua Para FavOrEcEr cOnsErvadOrEs nas ElEiÇõEs
num discurso em hartlepool, farage adiantou que o Partido do brexit não vai disputar os 317 círculos onde os 
conservadores ganharam nas últimas eleições, em 2017. “o vamos fazer é concentrar os nossos esforços em 
todos os assentos ocupados pelo Partido trabalhista, que quebrou completamente a promessa do programa 
[eleitoral] em 2017 de respeitar o resultado do referendo [de 2016]”, explicou. farage explicou que a decisão 
foi tomada após visionar um vídeo de propaganda publicado pelo primeiro-ministro britânico, boris johnson, 
no domingo nas redes sociais. Neste, o líder do partido Conservador reafirma a intenção de sair da União 
Europeia e que as futuras relações vão basear-se “num simples acordo de comércio livre”.
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que o senhor, certamente, faz para se 
fazer ouvir na rádio.
Por isso e na sequência das suas cri-

ticas, assiste-me o direito de o colo-
car entre os energúmenos que apro-
veitam oportunidades para dissecar 
problemas que, sem serem deles, 
abraçam-nos com avindo e propósito 
insípido.
Queira o senhor ficar a saber que, 

mercê dos impropérios que proferiu 
sobre a minha pessoa ao utilizar um 
artigo meu de opinião, que não lhe 
reconheço quaisquer qualidades, sa-
bedoria ou capacidade de argumenta-
ção, para não dizer falta de instrução, 
para que possa tecer considerandos 
sobre os meus escritos e muito me-
nos publicá-los nas redes sociais com 
inscrições dúbias.
Chá, caro senhor Amílcar, toma-

-se logo desde pequenino, o mesmo 
é dizer que por muito chá que agora 
tome, já crescidinho, a boa educação 
dificilmente fará parte do seu voca-
bulário.
Não tenho nada haver com as de-

savenças locais, nem tomo nenhum 
partido, até porque não faço parte 
dessa Comunidade. Por isso mesmo, 
não lhe admito que use as minhas 
crónicas como arma de arremesso de 

quem quer que seja e para o que quer 
que seja. Por tal facto, não lhe vou 
admitir mais nenhuma referência à 
minha pessoa ou a crónica por mim 
escrita, sob pena de apresentar quei-
xa contra si em Portugal no Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros, na 
Secretaria de Estado da Emigração, 
na área para a Comunicação Social, 
pedindo mesmo se necessário for, a 
proibição de exercer funções de co-
municação, assim como no Canadá 
à CRTC e à direção da Rádio. Não 
ficará fora de questão agir judicial-
mente quer em Portugal como no 
Canadá, sobre a sua pessoa.
Os jornalistas, assim como as pes-

soas que trabalham em Órgãos de 
Comunicação Social, caso não tenha 
conhecimento, têm responsabilida-
des acrescidas no que escrevem, no 
que proferem aos microfones e nas 
críticas que fazem nas redes sociais, 
por isso aconselho-o a ter contenção 
e moderação nas suas ações.
Apenas estou a escrever estas linhas 

porque como diz o povo “quem não 
se sente, não é filho de boa gente” e, 
caro senhor Amílcar, eu felizmente 
sou mesmo filho de muito boa gente, 
queira ficar a saber.

cOMO sErá O iPhOnE 12?
Com o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro max já no mercado há algum tempo, as atenções dos 
fãs da Apple estão definitivamente voltadas para o sucessor, o iPhone 12. Muito tem circulado sobre o 
próximo topo de gama da apple e, ainda que o mistério continue, há quem esteja disposto a arriscar o 
design do dispositivo. é o caso do site Phone arena, que partilhou uma série de imagens de modelos 
3d que funcionam como um ‘concept’ do iPhone 12. neste ‘concept’ foram integrados vários rumores 
e informações que têm circulado sobre o próximo smartphone da apple, incluindo a câmara de quatro 
sensores, um regresso a um design mais clássico e até a redução do entalhe no topo do ecrã.
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Concert
LE 28 NOVEMBRE 2019      19H 

CENTRE LEONARDO DA VINCI
8370 boulevard Lacordaire

Saint-Léonard

Entrée libre
Le nombre de billets disponibles est limité. 

Les personnes intéressées devront se procurer 
leurs billets d’entrée au Consulat-général du Portugal 

à Montréal ou à la Caisse Desjardins Portugaise.

cipriano.tavares@mne.pt  
adriana.simoes@desjardins.com 

514-842-8077, poste 7230233

Concerto 
28 DE NOVEMBRO DE 2019      19H
CENTRE LEONARDO DA VINCI
8370 boulevard Lacordaire
Saint-Léonard

Entrada livre
O número de bilhetes disponível é limitado.  

Os interessados deverão solicitar o seu bilhete 
de ingresso no Consulado-Geral de Portugal 
em Montreal ou na Caixa Desjardins Portuguesa. 

cipriano.tavares@mne.pt  
adriana.simoes@desjardins.com
514-842-8077, extensão 7230233

Commandité par: /  Este evento tem o patrocínio de: 

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal
présente - apresenta

Caixa Portuguesa

La voix d’un ténor  -  A voz de um tenor

Remígio 
Pereira

"O quE nãO FOr BOM Para EsPanha é Mau Para POrtugal"
sem grandes análises, o Presidente marcelo rebelo de sousa fez um breve comentário sobre as 
eleições que decorreram, este domingo, em Espanha, salientando a relação estreita entre ambos os 
países. “o que for bom para Espanha é bom para Portugal. o que não for bom para Espanha é mau 
para Portugal”, frisou o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas durante a tarde desta se-
gunda-feira em itália, à margem de uma visita ao instituto português de santo antónio, em roma. o 
Presidente marcelo desejou também “que corra tudo bem, agora que estão realizadas as eleições”. 

em julho pu-
blicámos um 
artigo sobre o 

Hôtel best Western 
Plus que é localizado no 12555, 
Sherbrooke e. e informámos que 
há um novo hotel à moda portu-
guês.
Já lá vão 10 anos que conheço a 

Lina de Fátima Pereira que ama a 
sua cultura e adora as suas raízes, e 
ao mesmo tempo encontrei uma pes-
soa formidável, o Sr. Bashir Hassun, 
uma pessoa profissional que adora as 
suas raízes mas podemos ver e admi-
rar o seu amor à cultura portuguesa. 
Neste momento ele é proprietário 
de dois hotéis, o segundo é o Days 
Inn situado na Autoroute 40 perto da 
Langelier. 

Foi quarta-feira, dia 6 de novembro 
de 2019 a oficialização da inaugu-
ração do Hôtel Best Western Plus 
Montreal Este que está a 30 minutos 
do centro da cidade e bastante aces-
sível a todos.
Este projeto começou no ano passa-

do refazendo todo o interior e exte-
rior completamente de A a Z. E Lina 
foi escolhida como diretora para 
trabalhar com Bashir e remodelar o 
estilo do hotel.
Neste evento foi apresentado um 

vídeo informativo sobre todas as 

etapas que foram feitas. E, agora 
informaram, neste evento, que as re-
novações não acabaram, no próximo 
ano haverá mais um projeto, uma 

nova piscina mais moderna e 20 a 30 
quartos adicionais. 
É importante informar que 90% dos 

empregados são portugueses e que 
quase 90% das renovações foram 
feitas com companhias portuguesas, 
um investimento de 2.9 milhões de 
dólares. O DJ e técnico de som foi 
Alex Moreira, o jantar da autoria 
do restaurante Estrela do Oceano, 
onde estiveram várias individua-
lidades para esta inauguração. Na 

Inauguração à do Hôtel Best
Western Plus Montreal Este

SylvIo
mArtINS

lista de convidados tivemos Caroli-
ne Bourgeois, presidente da Câma-
ra de Pointe-aux-Tremble; Louise 
Masque, presidente da “chambre du 

commerce pointe de l’île”; Suzan-
ne Décarie, conselheira do distrito 
Pointe-aux-Trembles; David Patry-
-Cloutier, diretor de Rivière-des-
-Prairies e Pointe-aux-Trembles; e 
Gilles Déziel, conselheiro do distrito 
Pointe-aux-Trembles, sem esquecer 
alguns membros da nossa comuni-
dade, tal como a Santa Cruz, a As-
sociação Saudades da Terra Quebe-
quente, o Mordomo da Ste-Thérèse 
e um representante da mordomia de 
Montreal. A Lina apresentou-se e 
agradeceu todos os presentes tendo 
Bashir apresentado um resumo de 
todo o desenrolar desta grande aven-
tura que foi até à inauguração.
Quando chega um projeto assim, 

há muito trabalho envolvido, através 
de quase um ano, para chegar a um 
grande momento inesquecível. 
Informação geral para todos os 

nossos leitores, o jornal “A voz de 
Portugal” está disponível no hotel. 
Parabéns a esta equipa dinâmica.
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CONVITE
Domingo  
17 de novembro às 14h

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.

LEMBRA-SE COM VOCÊ

RESERVAÇÃO
activites@memoria.ca
ou 514 277-7778

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

a Criada de d. Loba

Há muito tem-
po atrás, vi-
veu em li-

nhares, em certa casa ainda hoje 
existente, uma senhora muito boa 
chamada D. loba.
D. Loba era rica e vivia só, ou seja, 

vivia normalmente com uma criada. 
Tinha porém dificuldade em reter as 
mulheres ao seu serviço, pois como 
as deixava à vontade, em breve os 
abusos eram tantos e tais que se via 
obrigada a despedi-las. Ora certa tar-
de, estando ela sem ninguém que a 
servisse há algum tempo já, bateu à 
porta da casa de Linhares uma rapari-
guita que procurava serviço. D. Loba 
exultou interiormente, mas, procu-
rando não o deixar transparecer, con-
versou com a moça informando-se de 
todos os pormenores que achava ne-
cessários. E como tudo quanto ela dis-
se foi muito a seu contento, tomou-a 
ao serviço. Em boa hora o fez, porque 
a rapariga mostrou-se logo muito tra-
balhadeira e ajeitou-se com facilidade 
surpreendente ao modo de D. Loba. 
Na aparência, tudo corria às mil ma-
ravilhas, se bem que na realidade a 
alma e o corpo de D. Loba corressem 
um perigo desmesurado. Santo Antó-
nio, porém, velava e por isso no dia 
em que ela caiu à cama doente apa-
receu no povoado, sem que ninguém 
soubesse quem ele era, no momento 
exato em que a rapariga saía a buscar 
um padre que confessasse a patroa. 

joSé DA
coNceIção

Estava a criada do lado de dentro, já 
com a mão na porta, quando o frade 
bateu à aldrava. Perguntou D. Loba à 
moça quem batia, ao que ela respon-
deu que era um frade. Mandou então, 
que entrasse, pediu-lhe que a confes-
sasse e, ante o seu espanto, o homem 
respondeu-lhe:--- Antes disso, Dona 
Loba, mande a sua criada embora. - 
Isso não faço eu, bom frade, que é a 
melhor criada que tenho tido! - Pois 
então, venha cinza ou farinha--- pediu 
o monge. Veio a cinza do borralho e o 
frade espalhou-a no chão, ordenando 
à criada:--- Passa por ali! - Não pas-
so! O santo olhou fixamente a rapa-
riga e esta, sem mais palavra, passou 
sobre a cinza. Qual não foi a admira-
ção e o espanto de D. Loba quando, 
olhando as marcas deixadas pelos 
pés da criada, em vez de ver a pegada 
dos sapatos viu a forma do pé de ca-
bra do Diabo. - T’arrenego, dianho! 
-gritou D. Loba, persignando-se. O 
santo fez também o sinal-da-cruz, e a 
criada, elevando-se no ar, foi rebentar 
com grande estrondo no quintal, ao 
pé de uma figueira. No momento em 
que desapareceu para sempre, gritou 
“APRE”, e esta palavra ficou grava-
da numa pedra na calçada. Curou-se 
então D. Loba, e a partir desse dia, 
antes de meter uma criada, mandava 
o padre benzer a rapariga, não fosse 
o Diabo tecê-las outra vez. Em me-
mória desta história, ainda hoje, em 
Linhares, na casa que dizem ter sido 
de D. Loba, há um nicho com uma 
pequena imagem de Santo António, 
em agradecimento por este milagre.
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volta a estar na moda falar do emigrês, 
esse dialeto tão acarinhado pelos emi-
grantes. recentemente foram 

publicados dois livros que se inspiram 
nesta temática: “la communauté por-
tugaise de montreal”, de Fabio Scetti e 
“olifaque” de joão magueijo, fruto da 
estadia deste autor em toronto. este 
meu texto já escrito há alguns anos, pu-
blicado anteriormente no extinto Sema-
nário “transmontado” também trazia 
à baila este tema e era, até certo ponto, 
uma homenagem ao professor mayone Dias.
o emIgrÊS

“ ‘Vai ao beisemento e tira da frisa o paquete de 
fresas que está a frisar, Antes de montares checa se 
os fusos estão a marchar’. Mas que raio 
de linguagem é esta?! Perguntarão num 

misto de espanto e indignação 
os leitores menos avisados. De-
pois, passada a primeira reacção, 
muitos rirão abertamente da ig-
norância dos pobres emigrantes 
que mourejam por terras alheias, 
e outros, mais atreitos às coisas 
do espírito, com um sorriso dis-
plicente ou uma ruga de preocu-
pação na fronte, consoante o momentâ-

neo estado de alma, não perderão a oportunidade 
para dissertar sobre a importância da preservação 

da língua materna e sobre os traumas irreversíveis 
originados pelo repúdio das raízes culturais. Nem 

uns nem outros terão razão para tão extre-
mas reacções e, desculpem a franqueza, 
estão a demonstrar uma crassa ignorância 
da realidade da diáspora. Na verdade, o 
texto que abre esta crónica é uma pequena 
mostra de ‘Emigrês’, na sua variante que-
bequense e que traduzido para português, 
resulta, mais ou menos nisto: ‘Vai à cave e 
apanha da arca frigorífica o pacote de mo-
rangos que está a congelar. Antes de su-
bires verifica se os fusíveis estão em bom 

estado’. Segundo o linguista Mayone Dias, escritor 
e professor na Universidade da Califórnia, em Los 
Angeles, o Emigrês é o último dos dialectos portu-
gueses e ‘o seu maior pecado (se pecados linguísti-
cos existem) é a sua modernidade. Seja quais forem 
as atitudes, os preconceitos mesmo, que se geram 
à volta do emigrês, um facto inelidível, é que ele 
constitui o mais recente e, no conjunto das suas 
variáveis, o mais substancial de todos os dialectos 
portugueses e como tal deve ter jus a uma conside-
ração que lhe mereça sérios estudos’. Confrontados 
diariamente com outras línguas e outras culturas e 
ainda segundo as palavras de Mayone Dias, ‘em 
termos linguísticos a experiência migratória re-
presenta tanto um processo de expansão como de 
contracção vocabular. Por outro lado, adquire-se 
um repositório léxico compatível com as novas vi-
vências existências vivenciais, mas por outro lado 
perde-se grandemente toda a faixa referente a acti-
vidades de que o emigrante se vai desvinculando’. 
No meu caso pessoal, com quase vinte anos de er-
rância, por vezes já me vejo em palpos de aranha 
para tricotar um texto em português mais ou menos 
escorreito. Ainda não há muito tempo escrevi um 
artigo, para um jornal local, que falava das naus 
englutidas por vagalhões assanhados. Foi a minha 
mulher que me assinalou a monstruosidade  daque-
la ‘englutidasr, flagrante decalque do francês. Meio 
envergonhado, lá me resignei a substituir o termo 
poe ‘engolidas’ ou ‘deglutidas’, já não me recordo 
exactamente. Contudo, aquela palavra ‘englutidas’ 
era, para mim, uma palavra muito mais melodiosa 
e viva do que a tradução literal encontrada.  Con-
fesso que me ficou atravessada na garganta. Mas 
quem sou eu para enriquecer a língua portuguesa 
com novas palavras?”

Literatura em destaque
mANuel cArvAlHo

PrEsidEntE MarcElO dEiXa EM itália uM “dEsaFiO” à cOMunidadE POrtuguEsa
Agora é preciso fazer mais, esse é o desafio que vos deixo. Têm de fazer mais e melhor, temos de ir mais 
longe. Temos de ter mais relações humanas, temos de ter mais relações culturais, e educativas, e científi-
cas e académicas. E depois também empresariais e financeiras e políticas”, declarou Marcelo Rebelo de 
sousa. Perante cerca de 200 pessoas, numa receção à comunidade portuguesa em itália, na residência 
do embaixador de Portugal em roma, Pedro nuno bártolo, o chefe de Estado acrescentou: “Porque so-
mos, em muitos aspetos, muito parecidos e é uma pena que não tiremos proveito dessas afinidades. É 
esse o desafio que vos lanço”.
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Carminho, a princesa do Fado apresentou
o seu último trabalho em Montreal

A primeira visita 
da carminho 
em montréal 

data de Novembro 
de 2015 onde tinha encantado o 
público que descobria a sua voz 
profunda, potente e emocionante. 
voltou numa sala repleta, para 
uma única atuação no teatro ou-
tremont, no passado domingo 10 
de Novembro, enquadrada na sua 
digressão mundial, para apresen-
tar o seu último trabalho “maria”, 
gravado em 2018.
Nesta digressão, que teve início 

em Setembro por vários países da 
Europa, efetuou 12 concertos em 
14 dias de viagem pela Bélgica, Ho-
landa, Liechtenstein, Suíça e Ale-
manha, antes de viajar para outros 
continentes: Shangai na China, nos 
USA, New York e Boston na pas-
sada sexta-feira, Toronto no sábado 
e Montréal neste passado domingo 
10 de novembro. A digressão irá 
prosseguir para a costa oeste ame-
ricana (Los Angeles, San Francisco 
e Washington entre outros) para ter-
minar no Brasil, antes de, no início 
de 2020, voltar novamente para a 
Europa: Espanha, França e Alema-
nha. Acompanhada por um quarteto 
de músicos fenomenais: Luís Guer-
reiro na guitarra Portuguesa, Flávio 
Cesar Cardoso na viola, Tiago Maia 
no baixo e Filipe Cunha Monteiro 
no “pedal steel guitar” bem como na 

guitarra eléctrica.
Num concerto sem intervalo, que 

durou cerca de 1h30, Carminho en-
cantou o público presente dirigindo-
-se aos espectadores em Português e 
essencialmente em Inglês, já que a 
maioria do público presente era Ca-
nadiano, apresentando 16 temas que 

ela interpretou e explicou cada um 
deles, assim como o que era o Fado 
e de onde vinha. Enquanto imerso 
na essência da tradição histórica do 
fado, o mais recente álbum da Car-
minho é uma obra musical encanta-
dora que demonstra suas habilidades 
como criadora e intérprete de um 
fado mais contemporâneo e emo-
cionante. É esse talento, que aliado 
a uma voz cativante, refletindo emo-
ções intensas, além de sua sensibi-
lidade musical inata, que diferencia 
Carminho como artista de fado e a 
coloca entre os principais artistas 
desta nova geração. Se falar de Fado 
é falar de Portugal, entender Fado é 
entender Portugal. Fado é uma for-
ma de música secular única em Por-
tugal e para o mundo.

O Fado, tal como o conhecemos, 
tem pouco menos de duzentos anos, 
mas as tradições musicais em que se 
baseia remontam à época em que o 
Reino de Portugal foi formado em 
1143.
Formas musicais derivadas de vá-

rios ocupantes da península Ibéri-
ca; Gregos, Celtas 
e Visigodos que 
contribuíram para 
a cultura portugue-
sa. Outras fontes 
significativamente 
influentes foram 
as trazidas pelos 
Mouros e Judeus, 
que durante séculos 
fizeram parte inte-
grante da vida por-

tuguesa.
Com o desenvolvimento dos novos 

artistas da Era Moderna, bem como 
das tecnologias de gravação, comu-
nicação e divulgação, o fado teve um 
aumento na sua audiência e divulga-
ção a nível Internacional. 
A letra de um dos primeiros fados 

declamados: “Ninguém é um fadis-

ta quem quer ser um, apenas porque 
um dia eles cantam um fado. Para ser 
um fadista, é preciso ter o coração e 
a alma presos na garganta”. Esta é a 
maneira portuguesa de declarar que 
é a capacidade de transmitir sen-
timentos e emoções que é a chave 
para grandes artistas de fado e nesse 
aspeto Carminho declama a poesia 
e ao mesmo tempo, vive aquilo que 
está dizendo como se saísse do seu 
interior.
Os “shows” dos diversos artistas 

atuais têm preenchido salas não ape-
nas em toda a Europa, mas também 
nas Américas do Norte e do Sul e 
cada vez mais em partes do conti-
nente Asiático.
De entre a atuação da Carminho 

que foi extraordinariamente bem 
concebida e apresentada, destaco o 
tema “Estrela”, na qual Carminho se 
auto-acompanhou à viola eléctrica.
Sem tirar valor aos restantes 

músicos, não poderia deixar pas-
sar sem mencionar as atuações a 
solo de luis guerreiro na guitar-
ra Portuguesa e de tiago maia no 
baixo.

DIAmANtINo
De SouSA
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reunião dos anos 70 e 80 da Escola
Secundária thomas d’arcy Mcgee

Sábado passado come-
morou-se na sala Plaza 
vogue a reunião dos 

Anos 70 e 80 da escola Secun-
dária Thomas D’Arcy McGee 
organizada por edmund Au-

gusto e a sua irmã Felicidade Augusto.
Foi sem dúvida uma noite de grande sucesso, 

uma reunião única como nenhuma outra. Não fal-
tou a presença de vários alunos portugueses, não 
faltou abraços, sorrisos, risadas que foi um orgu-
lho, e sobretudo capturar momentos tão especiais 
entre amigos de longa data, foi bom demais. Suzi 
De Medeiros veio cantar nesta linda festa e agra-

dou a todos com a sua lindíssima voz.
Décadas se passaram mas a amizade e os ami-

gos sempre vive dentro de nós, estávamos to-
dos ansiosos por nos encontrar após 45 anos de 
graduação, embora tivéssemos amadurecido e 
estejamos mais sábios, com os nossos cabelos 

brancos de sabedoria nos tornámos 
adolescentes novamente, foi mara-
vilhoso relembrar os bons velhos 
tempos, sentir as grandes amizades 
de adolescente, são recordações 
que nos marcam para toda a nossa 
vida. D’Arcy McGee era mais que 
uma escola secundária, era a nossa 
casa secundária, era o nosso orgu-
lho, temos todos lindas lembranças 
desta escola que nos ofereceu uma 
educação excelente com professo-
res altamente qualificados. A es-

cola Thomas D’Arcy McGee tem muita história, 
foi fundada a 21 de setembro de 1931 a primei-
ra escola secundária para estudantes católicos de 
língua inglesa em Montreal, foi nomeada em ho-
menagem a Thomas D’Arcy McGee, um político 
Irlandês-Canadiano, jornalista, poeta, porta-voz 
católico e pai da Confederação Canadiana. Foi 
um encontro incrível, boas recordações que nos 
marcam para sempre. 
Até ao próximo encontro se Deus quiser.

FrANcIScA reIS

POrtugal é O País da uE quE Mais rEcEBE rEMEssas dE EMigrantEs
de acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, para além do maior saldo das remessas dos 
seus emigrantes (3,604 mil milhões), Portugal registou também o maior excedente entre os 28 Estados-membros, de 
3,071 mil milhões. as remessas recebidas por Portugal dizem respeito apenas a rendimentos do trabalho, assinala o 
Eurostat. Em segundo na tabela das remessas recebidas está a roménia (2,977 mil milhões) e em terceiro a Polónia 
(2,544 mil milhões). a roménia surge também em segundo lugar no saldo entre as remessas recebidas e enviadas com 
um excedente de 2,714 mil ME, seguida da Polónia (2,929 mil milhões), apresentando a França o maior défice (-10,524 
mil milhões), seguida da alemanha (-5,149 mil milhões) e o reino unido (-4,660 mil milhões).
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carnEirO: Carta da semana: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre 
e bem disposto. aproveite bem este momento. Preocupe-
se em ser bom e justo pois será feliz! saúde: Esteja mais 
atento às suas necessidades fisiológicas. Dinheiro: Assuma 

com responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua 
palavra. números da sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa 
vigilante e atento. amor: fomente o entendimento com a 
sua cara-metade. aposte no diálogo e na compreensão para 
revigorar a sua relação. saúde: Consuma alimentos ricos em 
ferro. dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu 

ambiente laboral. Procure estar longe dos conflitos. 
números da sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

géMEOs: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa 
generosidade. amor: torne os seus sonhos em realidade, 
declarando o seu amor à pessoa que preenche o seu 
coração. saúde: semana sem grandes problemas ao nível da 
saúde. mantenha o equilíbrio. dinheiro: avalie bem as suas 

potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
números da sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

caranguEjO: Carta da semana: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia 
familiar com uma boa base de compreensão. saúde: avalie o 
seu estado de saúde de uma forma consciente. Procure o seu 
médico de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional 

será recompensado mas não monetariamente. o reconhecimento será 
feito através de um diálogo incentivador. 
números da sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

lEãO: Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder, 
autoridade. amor: Combine um jantar onde possa reunir todas 
as pessoas que são importantes para si. ajudá-lo-á a sentir-se 
melhor. não troque o verbo ser pelo verbo ter. saúde: Evite 

abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores abdominais. dinheiro: 
mostre o que vale e será bem sucedido. não tema demonstrar as suas 
verdadeiras capacidades. números da sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

virgEM: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do 
seu par e procure entender que cada pessoa tem a sua própria 
personalidade. saúde: viverá momentos de grande agitação 
mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar. Dinheiro: 

dê mais valor às relações entre os colegas. o bom ambiente ajuda a 
aumentar a qualidade do trabalho. números da sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

BalanÇa: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. amor: Procure passar mais tempo com a 
sua família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência 
para algum mau humor e irritabilidade. faça exercícios de 
autocontrolo. dinheiro: aprenda a ser um bom gestor das 

suas poupanças. aos poucos irá ver a diferença na sua conta. logo pela 
manhã pense nos deveres que tem a cumprir.
números da sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

EscOrPiãO: Carta da semana: Cavaleiro de ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância 
para resolver os seus problemas afetivos. veja a tolerância como 
uma virtude. saúde: faça uma alimentação mais equilibrada. o 

seu organismo agradecer-lhe-á. dinheiro: semana muito favorável sob o 
ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Preocupe-se 
em ser bom e justo pois será feliz! números da sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

sagitáriO: Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por 
causa de assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez 
em prol da harmonia. saúde: sentir-se-á cheio de energia e 
vitalidade. aproveite para praticar exercício físico. dinheiro: 

Procure não exigir tanto dos outros, quando não dá o melhor exemplo 
aos seus subordinados. números da sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

caPricórniO: Carta da semana: ás de ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. amor: trabalhe mais o seu 
lado espiritual. os olhos são a janela da alma, procure que o 
seu olhar seja brilhante. saúde: Procure fazer uma vida mais 
saudável. alie a alimentação equilibrada à prática de exercício 

físico. dinheiro: uma promoção poderá recompensar o seu esforço. a 
partir de agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança. 
números da sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
amor. amor: os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão 
vai tomar conta de si. saúde: ingira bastantes líquidos. será 
uma excelente forma de combater o frio. dinheiro: rentabilize 

o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar alguns lucros. 
Precisa de alguma coisa? Procure-a! 
números da sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

PEiXEs: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força 
na adversidade. amor: um pequeno desentendimento poderá 
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa data. 
mantenha a calma. você agrada a deus quando pratica a 

caridade! saúde: o seu descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a 
pensar, seriamente, em fazer uma dieta. dinheiro: a sua força de vontade 
será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue 
empenhado. números da sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Depois de quase um ano de 
conflito entre a Missão 
Santa cruz e o grupo 

Folclórico e Etnográfico Portu-
guês de montreal, o jornal A voz 
De Portugal decidiu encontrar-

-se com eles. o rancho, que era antigamente 
conhecido pelo grupo Folclórico Português de 
montreal da Santa cruz, que foi fundado pelo 
Sr. António lourenço, o qual eu tive o prazer de 
conhecer pessoalmente, ele e a sua esposa eram 
um casal simples que amavam a cultura por-
tuguesa e o seu único objetivo era divulgar as 
nossas lindas tradições culturais a todos. Não é 
porque estamos aqui num país que não é o nosso 
que vamos parar de praticar a nossa cultura, in-
cluindo gastronomia, etc. como ele dizia muitas 
vezes, temos belas coisas e temos de as divulgar 

a todos; ele era uma pessoa apaixonada pelo seu 
Portugal. Hoje só nos restam as suas memórias, 
mas temos uma continuidade, o seu filho Paulo 
que faz parte do rancho e que me fez sentir que 
queria continuar o sonho do seu pai.
O rancho foi doado à missão Santa Cruz e ficaram 

lá durante quase 10 anos a encantar todos, foi uma 
grande alegria para toda a comunidade da Missão 
Santa Cruz, mas depois de algum descontenta-
mento entre a missão e o rancho, o rancho decidiu 
mudar para uma nova sede, a igreja Saint-Enfant-
-Jésus. 
Na sexta-feira transacta às 21h30 tivemos a opor-

tunidade de ir, pela primeira vez, ao encontro com 
os membros do rancho, não sei exatamente o nú-
mero exato que estavam presentes, mas pela minha 
opinião estavam quase todos presentes, muitos jo-
vens estavam lá. A nossa primeira pergunta foi se 
eles estavam bem e felizes! 
Todos responderam sem excitação que sim, e per-

guntámos então se estão bem porquê todo est con-
flitos feito nas redes sociais. 
Ali começaram numerosas respostas: porque nós 

queremos ser ouvidos, a nossa versão também é 
importante porque nós fazemos parte da comuni-
dade. A impressão que tive é que estes jovens só 
querem dançar e representar a nossa cultura. Serem 
ouvidos e nada mais. 
Também fizemos compreender que o jornal não 

é partidário e que fomos atacados várias vezes du-
rante a noite pelo controlo de alguns colaboradores 

após um ano de conflito na
comunidade,... o que se passa?

mArIe moreIrA “amigos” e que, indiretamente, somos uma família 
como todos, sempre dissemos que é o nosso dever 
de apresentar um jornalismo imparcial tal como o 
nosso mentor, o comendador, e o grande diretor 
deste jornal durante 40 anos, Armando Barqueiro. 
Não queremos estar no meio deste conflito como 

já foi insinuado no passado nas redes sociais e na 
rádio. Este conflito que existe entre dois pilares im-
portantes da nossa comunidade é difícil de saber 
quem tem razão!
A missão deste jornal é, e será sempre, para a nos-

sa comunidade um meio informativo evocando 
factos e provando tudo o que é possível ao nosso 
leitor. 
Algumas provas foram apresentadas mas mesmo 

assim, eu como pessoa que está envolvida na co-
munidade não posso dizer quem tem razão, tento 
o mais possível escrever estas linhas o mais impar-
cial possível mas é pena que esta situação esteja 
sempre a inquietar a nossa pequena comunidade. 

Se me perguntam, será que 
este conflito está a dividir a 
nossa comunidade, eu sem 
hesitação repondo que sim! 
Porque muitos, como eu, 

têm amigos nas duas partes 
implicadas neste conflito, 
tenho amigos de mais de 
20 anos no rancho e tenho 
fiéis colaboradores na dire-
ção da Missão Santa Cruz, 
custa-me muito este conflito. 
Como disse durante a reu-
nião, será que não podemos 

encontrar uma solução de compromisso para que 
todos possam continuar as suas vidas e fechar este 
capítulo. 
O rancho demostrou que não tinham intenção de 

voltar para a missão Santa Cruz, que a única vonta-
de era de dançar. Agora pergunto: o que poderemos 
fazer para que este conflito tenha ao seu fim? Tam-
bém podemos ver e apreciar todos estes jovens im-
plicados neste rancho porque eles adoram Portugal 
e a nossa cultura, é pena que por causa de algumas 
lacunas nos acordos entre a missão Santa Cruz e o 
rancho se tenha chegado a este ponto. Estes jovens 
são impedidos de fazer o que mais gostam: dançar. 
Agora eu peço, não como administradora do jor-
nal A Voz de Portugal mas como luso descendente, 
será possível resolver este conflito da melhor ma-
neira? Dar a oportunidade à próxima geração ter 
ainda uma comunidade forte e unida, ou senão tudo 
pode desaparecer um dia, para que a comunidade 
portuguesa em Montreal seja um marco importante 
na história de Montreal?
Será possível encontrar soluções para que sejam 

felizes e continuarem a representar a nossa cultura 
portuguesa em Montreal? 
O Jornal A Voz de Portugal deseja um futuro ale-

gre para todos e que esta situação seja resolvida 
na paz, amizade e no respeito! E, não precisamos 
de envolver as redes sociais e continuar a sujar o 
nome da nossa comunidade portuguesa em Mon-
treal. Acho que somos capazes de fazer melhor, é 
só realizar um encontro e conversar.

sEcrEtáriO dO turisMO diz sEr altura dE “arrEgaÇar as Mangas” E rEcuPErar
Eduardo jesus falava no debate do programa do xiii governo regional da madeira, saído das eleições 
de 22 de setembro, na assembleia legislativa do arquipélago. o governante madeirense sustentou que 
uma ação determinada é imprescindível numa altura em que “o turismo atravessa uma fase de abranda-
mento” e regista perdas por causa da falência de 14 companhias aéreas, nove das quais operavam para 
o arquipélago da madeira. o representante destacou o aumento do apoio à associação de Promoção, 
assim como a aposta na consolidação dos mercados emissores tradicionais e na procura de novos, como 
o norte-americano, sobre o qual está em curso um estudo económico.
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681 jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 boul. st-laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. langelier #212 
Em st-leonard, h1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 st-laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 st-urbain, montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
FaMílias POrtuguEsas

4031 de bullion, mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
FErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou élias
55 gince st-laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

4244 boul. st-laurent
tel.: 514.842.8077
fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PouPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

JES rEnoVatIonS
jOsé silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

inFOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 20$

POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

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

5468 jean-talon E., h1s1l6
tel.: 438 476-8459

Agências funerárias

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

Importadores

Eletricidade

Dentista

Contabilista Importadores Monumentos Renovações Restaurantes

Notários

solution atech 514.383.7767
Força Electrique 514.972.0995
Mds électrotechnic inc.  450.963.0836

Mercearias

Padarias

Renovações

Peixarias
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

Restaurantes

Seguros / Financeiros

ingrEdiEntEs: 
40 g talo de aipo
50 g cebola
1 folha de louro
1,4 l água
1 c. sopa azeite
150 g alho-francês em rodelas
400 g polpa de abóbora
200 g feijão branco cozido
qb pimenta
2 dl leite meio-gordo

rECEIta do CHEFE rIBEIro

aveludado de abóbora

PrEParaÇãO: 
1. Coloque numa panela o aipo, a cebola e a folha de louro. junte cerca de 1,4 l de 
água, tempere com o sal e leve ao lume, cozinhando até os legumes estarem macios. 
2. noutra panela, coloque a colher de sopa de azeite, o alho-francês, a polpa de abóbo-
ra cortada em cubos, o feijão cozido e um pouco de pimenta e leve ao lume. 
3. Tape e deixe estufar até a abóbora ficar desfeita, tendo o cuidado de mexer de vez 
em quando. 4. Coe o caldo e junte-o ao estufado de abóbora. 
5. adicione o leite e triture com a varinha mágica. 
6. deixe levantar fervura de novo e cozinhe mais quatro minutos. 
7. Toste as fatias de pão e corte-as em tiras finas. 
8. distribua o aveludado pelos pratos de sopa ou tigelas e salpique com um pouco de 
pimenta.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal

é uM EsPaÇO inFOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 bélanger E., h2g1C1
438-387-8990

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

Jornal
   Brasil

4231-B, Boul. st-laurent, h2W 1z4
t.: 514 284.1813 | c.: 514 299.1593

www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com

issn: 0049-6790 | cn 99700654

a abóbora é um ingrediente essencial na noite de halloween, depois de escavar uma 
abóbora assustadora aproveite a polpa para fazer esta sopa de abóbora deliciosa.
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pequenos anúncios
uMa ESCoLHa CErta | tEL.: 514-299-1593

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

nora: 450-628-5472

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

Patricia
514-814-0362

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

EMPrEgoS neCRoLoGia

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

altinO BOtElhO: 514-327-5200

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

experiência, trabalho durante todo o ano.
514-952-0004

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

trabalho durante a noite.
514-844-2169

Padaria cOiMBra
Precisa-se de um

empregada de balcão a 
tempo parcial

para o fim de semana.
514-844-0223

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

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

Foto da SEMana

Coquetel, liberais do
Quebeque, no Estrela 
Segunda-feira, 11 de novembro, as associações liberais de mercier, de viau, de laurier-

-Dorion e de rosemont organizaram um evento no restaurante estrela do oceano.
O evento contou com a presença do chefe interino do Partido liberal do Quebeque e deputa-

do de Mont-Royal—Outremont, Pierre Arcand, e do deputado de Viau, Frantz Benjamin. O grupo 
de 50 pessoas tiveram a oportunidade de encontrar também a deputada de Saint-Henri-Sainte-
-Anne, Dominique Anglade, que é atualmente a única candidata para futura chefe do PLQ.

† ManuEl dE arruda
1930 - 2019

faleceu em montreal, no dia 9 
de novembro de 2019, com 89 
anos de idade, o senhor manuel 
de arruda natural de ribeira 
Quente, são miguel, açores, 
esposo da já falecida senhora 
libania gonçalves.
Deixa na dor seus filhos/as Ar-
ménia (joão manuel linhares), 
fátima (angelo belli), ricky 
(francesca armelin). seus ne-
tos/as brian (annie), Christopher 
(sabrina), amanda, sabrina, 
stephanie (george levaditou), 
seu irmão joão, sua cunhada maria Conceição, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório tem lugar quarta-feira, 13 de novembro de 
2019 das 14h às 17h e das 19h às 21h. o funeral terá 
lugar quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 10h na 
igreja santa Cruz. será sepultado no repos st-françois 
d’assise.
a família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. bem haja.

FELIz anIVErSárIo

a voz de Portugal deseja Feliz aniversário a um 
grande homem que faz muito para a nossa comuni-
dade e que tem o coração de ouro.
Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicida-
des, muitos anos de vida. hoje é dia de festa, cantam 
as nossas almas. Para o menino carlos, uma salva 
de palmas.
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São Martinho no Clube oriental

reviver: 15º aniversário
texto: SylvIo
mArtINS

joão ArruDA

Segunda-feira, 11 de novem-
bro, festejou-se em grande o 
15º aniversário do grupo re-
viver na casa dos Açores do 
Quebeque.
Da minha parte, foi a pri-

meira vez que fui ver este lindo grupo de ho-
mens e mulheres que se juntam na casa dos 
Açores para reencontrar os amigos, falar um 
pouquinho, brincando e trabalhando juntos 
para não estarem sempre sozinhos em casa. 
Alfredo da Ponte é o presidente desta linda 
casa dos Açores do Quebeque, Paula Ferreira 
foi a mestre de cerimónia.
15 anos de trabalho é muito trabalho, houve 4 

direções que passaram por ela sempre ajudando 
e organizando lindo projeto para os idosos que lá 
frequentam. A Laura Cordeiro semeou a ideia de 
fundar um grupo de idosos na Casa dos Açores 
do Quebeque, o Dr. Morais, medicina geriatria 
regou a ideia e como ele mencionou, regou-a 
com um aguador que lhe foi dado, e o Sr. Da-
mião Sousa recolheu a ideia e fundou o grupo 
Reviver em novembro de 2004, tendo ele esco-
lhido o nome.
oS PIoNeIroS
Sra. Laura Cordeiro, trouxe a ideia de fundar 

este grupo na CAQ e é presentemente cocoor-
denadora do grupo; Dr. José A. Morais, patrono 
do grupo; Sr. Damião Sousa, fundador do gru-
po e responsável pelo seu nome ‘Reviver’; Sra. 
Gabriela Pacheco, contribuiu para a fundação do 
grupo na altura; Sra. Filomena Faria, presente 
desde o início e presentemente cocoordenadora 

o clube oriental Por-
tuguês de montreal 
organizou a sua fes-

ta anual e tradicional que é a 
festa de São martinho.
Onde todos vão beber o vinho 

e comer as castanhas. É de sa-
lientar que o jantar foi impecável e bem saboro-
so. Na parte musical houve Duarte Froias e dois 
cantores da velha guarda, Júlio Felix e Fátima 
Miguel. Foi um lindo serão para todos os pre-
sentes.
A lenda de S. Martinho: num dia frio e chuvoso 

de inverno, Martinho seguia montado a cavalo 
quando encontrou um mendigo. Vendo o pedinte 
a tremer de frio e sem nada que lhe pudesse dar, 
pegou na espada e cortou o manto ao meio, co-
brindo-o com uma das partes. Mais à frente, vol-
tou a encontrar outro mendigo, com quem par-
tilhou a outra metade da capa. Sem nada que o 
protegesse do frio, Martinho continuou viagem. 
Diz a lenda que, nesse momento, as nuvens ne-
gras desapareceram e o sol surgiu. O bom tempo 
prolongou-se por três dias.
Na noite seguinte, Cristo apareceu a Martinho 

num sonho. Usando o manto do mendigo, vol-
tou-se para a multidão de anjos que o acompa-
nhavam e disse em voz alta: “Martinho, ainda 
catecúmeno [que não foi batizado], cobriu-me 
com esta veste”.
Não devemos esquecer que o dia de São Mar-

tinho é no 11 de novembro e que coincide com 
o famoso dia “Jour 
du Souvenir”, Dia 
da Lembrança, 
para que todos se 
lembrem do sacrifí-
cio que os homens 
fizeram na guerras 
mundiais.
Feliz dia das cas-

tanhas e do bom 
vinho.

do grupo; Sr. Manuel António Pereira, cocoorde-
nador do grupo; Sr. José Machado, benévolo na 
fundação do grupo; Sra. Ana Medeiros, benévola 
na fundação do grupo.

beNévoloS NA coZINHA e No trANS-
Porte DoS membroS Do gruPo: Sra. 
Fátima Moniz; Sra. Teresa Chaves; Sr. José D. 
Silva; Sra. Odília Carreiro; Sr. Fernando Pache-
co e Sr. Gilberto Faria, benévolo.
oS beNévoloS DeSDe o INÍcIo: Sra. 

Tânia Faria, Sr. António Pereira e Sra. Maria de 
Jesus Sousa.
AS 3 SeNHorAS Que FAZem PArte 

Do gruPo DeSDe o INÍcIo: Sra. Cesal-
tina Costa, Sra. Teresa Labão e Sra. Conceição 
Aguiar. É de louvar todos que trabalharam muito 
para fazer desta atividade um grande sucesso, no 
início havia só 8 pessoas e agora estão 35 a 50 
pessoas cada duas semanas. A refeição e bebidas 
foram oferecidas a todos os presentes que vie-
ram festejar este marco importante da Casa dos 
Açores. No final foi anunciado que as senhora do 

Reviver ofereceram uma grande prenda, roupi-
nha para eles, aos jovens que estão na “DPJ”, um 
centro de infância para aqueles que não têm fa-
mília, um gesto bastante apreciado por estas mu-

lheres que deram o seu tempo para ajudar os jo-
vens. Houve tantas mais histórias que eu poderia 
escrever. São lindas histórias, e lindas pessoas, 
acho que se é possível dar um saltinho e ajudar 
um pouquinho seria um lindo gesto. Podem ver 
no Facebook todas as fotos e vídeos deste acon-
tecimento e vão compreender que há muito lá 
para ser contado.
Parabéns a todos e que continuem porque é 

importante não estarem sozinhos em casa.

acEssO à intErnEt dEvE sEr dirEitO huManO BásicO, diz EstudO
merten reglitz, professor de ética global da universidade de birmingham, e autor da investiga-
ção, publicada no boletim journal of applied Philosophy, defende que a liberdade dos cidadãos 
é prejudicada quando não têm acesso à internet, que pode ser uma maneira fundamental de 
proteger direitos humanos básicos, como a vida e a liberdade e o direito a uma existência “mi-
nimamente decente”. “o acesso à internet não é um luxo, mas sim um direito humano moral 
e todos deveriam ter acesso sem censura a esse meio global, fornecido gratuitamente para 
aqueles que não podem pagar”, defende reglitz no estudo.
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  P J V E D GM GS

1-Benfica 30 11 10 0 1 25 4
2-FC Porto 28 11 9 1 1 22 5
3-FC Famalicão 24 11 7 3 1 23 16
4-Sporting 20 11 6 2 3 18 12
5-V. guimarães 16 11 4 4 3 19 14
6-Cd tondela 15 11 4 3 4 11 11
7-Boavista 15 11 3 6 2 9 7
8-rio ave 15 11 4 3 4 15 13
9-SC Braga 15 11 4 3 4 14 15
10-Santa Clara 13 11 3 4 4 7 10
11-gil Vicente 13 11 3 4 4 9 12
12-V. Setúbal 12 11 2 6 3 3 7
13-Belenenses saD 11 11 3 2 6 8 18
14-Marítimo 11 11 2 5 4 12 17
15-Moreirense 11 11 2 5 4 13 15
16-Portimonense 8 11 1 5 5 8 16
17-P. Ferreira 8 11 2 2 7 7 17
18-Cd aves 3 11 1 0 10 12 26

  PTS  J V E D GM   GS

11ª Jornada
08/11 Cd aves 1-2 gil vicente
09/11 rio ave 1-0 v. setúbal
  santa Clara 1-2 Benfica
  fC famalicão 3-3 moreirense
10/11 marítimo 1-1 Portimonense
  P. ferreira 1-0 Cd tondela
  sporting 2-0 belenenses sad
  v. guimarães 0-2 sC braga
  boavista 0-1 fC Porto

10ª Jornada
09/11 Cd mafra 3-1 fC Porto b
  académica oaf 1-2 farense
  leixões 3-2 ud oliveirense
  feirense 1-2 varzim
10/11 FC Penafiel 1-1 Benfica B
  nacional 1-0 sC Covilhã
  a. de viseu 0-2 vilafranquense
  Cd Cova Piedade 0-2 Estoril Praia
  gd Chaves 2-0 Casa Pia

11ª Jornada
29/11 santa Clara 15:30 boavista
30/11 moreirense 10:30 Cd aves
  Benfica 13:00 marítimo
  Portimonense 15:30 fC famalicão
01/12 Cd tondela 10:00 belenenses sad
  v. setúbal 12:30 v. guimarães 
  gil vicente 15:00 sporting
02/12 sC braga 13:45 rio ave
  fC Porto 15:45 Paços de ferreira

  P J V E D GM GS

11ª Jornada
29/11 sC Covilhã 12:00 feirense
30/11 farense 6:00 gd Chaves
  vilafranquense 10:00 académica oaf
  varzim 12:15 FC Penafiel
  Estoril Praia 12:15 leixões
01/12 Casa Pia 6:15 nacional
  Benfica B 10:00 Cd mafra
  fC Porto b 10:00 Cd Cova Piedade
 ud oliveirense 12:15 a. de viseu

1-Farense 24 10 8 0 2 17 8
2-nacional 22 11 6 4 1 17 8
3-Estoril Praia 21 10 7 0 3 20 10
4-Leixões 20 10 6 2 2 17 12
5-SC Covilhã 19 9 6 1 2 14 7
6-gd Chaves 18 10 6 0 4 16 13
7-Varzim 16 10 4 4 2 12 11
8-Cd Mafra 14 9 4 2 3 13 11
9-académico de Viseu 12 10 3 3 4 8 12
10-FC Penafiel 12 9 3 3 3 10 9
11-Benfica B 11 10 3 2 5 7 14
12-Feirense 10 9 2 4 3 10 10
13-FC Porto B 10 11 2 4 5 11 17
14-Vilafranquense 10 10 3 1 6 14 18
15-académica oaF 9 10 2 3 5 9 12
16-ud oliveirense 8 10 2 2 6 10 15
17-Casa Pia 7 10 2 1 7 9 17
18-Cd Cova Piedade 6 10 2 0 8 7 17

Club brugge 0-5 Paris sg
galatasaray 0-1 real madrid
real Madrid 6-0 galatasaray

Paris sg 1-0 club Brugge

gruPO a j P
1-Paris sg 4 12
2-real Madrid 4 7
3-club Brugge 4 2
4-galatasaray 4 1

gruPO B j P
1-Bayern München 4 12
2-tottenham 4 7
3-crvena zvezda 4 3
4-Olympiacos 4 1

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

Bayern München 2-0 Olympiacos
crvena zvezda 0-4 tottenham

gruPO c j P
1-Manchester city 4 10
2-shakhtar donetsk 4 5
3-dinamo zagreb 4 5
4-atalanta 4 1

gruPO d j P
1-juventus 4 10
2-atlético Madrid 4 7
3-lokomotiv 4 3
4-Bayer leverkusen 4 3

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 g j P
1-rB leipzig 4 9
2-lyon 4 7
3-zenit 4 4
4-Benfica 4 3

gruPO h j P
1-ajax 4 7
2-chelsea 4 7
3-valencia 4 7
4-lille 4 1

GRP.D 7/11 RoSENboRG 0-2 SPoRtING
GRP.F 6/11 V. GuIMARãES 1-1 ARSENAl
GRP.G 7/11 RANGERS 2-0 FC PoRto
GRP.K 7/11 SC bRAGA 3-1 bESIKtAS

EquiPas POrtuguEsas na liga EurOPa

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

atalanta 1-1 Manchester city
dinamo zagreb 3-3 shakhtar donetsk

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

lokomotiv 1-2 juventus
Bayer leverkusen 2-1 atlético Madrid

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

rb leipzig 2-1 zenit
Benfica 2-1 lyon

zenit 0-2 rb leipzig
lyon 3-1 Benfica

ajax 0-1 Chelsea
lille 1-1 valencia
Chelsea 4-4 ajax
valencia 4-1 lille

gruPo a J P
1-SC Braga 2 6
2-Paços de Ferreira 2 4
3-Marítimo 2 1
4-FC Penafiel 2 0

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

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

1-FC Porto 1 3
2-gd Chaves 1 3
3-Casa Pia 0 0
4-Santa Clara 2 0

gruPo B J P

gruPo C J P gruPo d J P

Fase de grupos

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

taça de Portugal
3ª EliMinatória

sErá EstE O nOvO aMOr dE nEYMar? jOgadOr POsa cOM MOdElO EsPanhOla
será que neymar está de novo apaixonado? os rumores surgiram depois de ter sido publicada uma 
fotografia nas redes sociais onde é possível ver o futebolista abraçado a uma modelo espanhola, 
noa sáez, de 19 anos. uma imagem que foi publicada nas stories do instagram da manequim e 
que, entretanto, já não está disponível. de acordo com os meios de comunicação internacionais, a 
foto foi tirada no restaurante mr. Porter, em barcelona, cidade de onde noa é natural.  segundo o 
the sun, neymar viajou para Espanha para marcar presença na festa do também futebolista arthur 
melo, no passado sábado.

“É importante perceber por que razão
Cristiano ronaldo não está feliz”

A polémica em torno da substituição 
de cristiano ronaldo continua a dar 
que falar e desta vez foi Patrick viei-

ra quem comentou o assunto. o antigo médio 
francês da juventus e atual treinador do Nice 
destaca a importância do craque português 

na formação de Turim e recorda que as difi-
culdades que os jogadores por vezes atraves-
sam quando ficam alguns jogos sem marcar 
golos. 
“Ronaldo é um campeão. Com Messi e Neymar 

representam o futebol de hoje. É importante per-
ceber por que razão ele não está feliz. Do lado de 
fora, parece um pouco difícil, quando um joga-
dor como ele não marca, há sempre um pouco de 
frustração”, comentou Patrick Vieira, em decla-
rações reproduzidas pela SkySport24. 
Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi substituí-

do ao início da segunda parte do jogo entre Ju-
ventus e AC Milan, que decorreu na noite de do-
mingo. O internacional português foi substituído 
por Paulo Dybala e dirigiu-se de forma imediata 
para o balneário, sem sequer passar pelo banco 
de suplentes.

Quaresma analisa I Liga: “não
vejo uma equipa em grande forma”
ricardo Quaresma, em declarações aos 

jornalistas, à margem de uma visita às 
escolinhas de futebol do Sporting rea-

lizada esta segunda-feira.
momento do Sporting: “O Sporting está a 

crescer e que tem de dar tempo ao tempo depois 
de tudo o que se passou. Espero que se levantem 
o mais rápido possível porque é um grande clu-
be. Terminar a carreira no Sporting? Tenho con-
trato com o Kasimpasa (risos). 
Seleção nacional com dois jogos 

decisivos: “Acredito que será pos-
sível [a qualificação]. Têm grandes 
jogadores. É uma grande seleção e 
um grande treinador. Acredito que 
façam dois grandes jogos e tragam 
a vitória.” 
ronaldo em dúvida: “O Cristiano 

é um grande treinador e faz falta a 
qualquer jogador do mundo, mas só o 
selecionador e os médicos podem falar sobre isso.”
muitos lesionados: “Claro que são jogadores 

importantes, mas a seleção tem muitas opções. 
Quem jogar vai dar o seu melhor e acredito que 
têm tudo para vencer os dois jogos.” 

Presença no Euro’2020: “Eu faço o meu traba-
lho e estou tranquilo. Não alimento nada disso. 
Gosto de trabalhar no dia a dia e depois o que 
tiver de acontecer, acontecerá.” 
campeonato: “Tenho visto alguns jogos. Há 

muito campeonato pela frente. Há surpresas, 
como o Famalicão que está a fazer um bom cam-
peonato. Mas isto agora ainda começou, ainda há 
muito pela frente. Que o campeão seja a melhor 

equipa. Sinceramente, não vejo 
uma equipa que esteja assim em 
grande forma. O FC Porto tem tido 
altos e baixos, o Benfica a mesma 
coisa e o Sporting está a começar 
a crescer. Espero que o campeão 
possa merecer esse título.” 
Filho assinou contrato com o 

Sporting hoje: “Como pai, espero 
que ele tenha um futuro ainda mais 
risonho que o meu. Mas ainda é 

muito cedo. Só tem sete aninhos, ainda tem mui-
ta coisa para fazer. Ele escolheu o Sporting por-
que gostou e as pessoas também gostaram dele 
e ele pediu-me para ficar por aqui. Também foi 
o meu primeiro clube, porque não o Sporting.”
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As redes sociais são as melhores médias 
para analisar o comportamento do con-
sumidor e do leitor contemporâneo. e, 

independentemente do tópico discutido, nota-
-se que os artigos mais lidos são os mais curtos; 
artigos que são lidos em 30 segundos. é lógico 
você vai me dizer.
A forma e o sensacionalismo prevalecem na base 

e na reflexão. Em nossa sociedade de consumo 
compulsivo, em que tomamos o lance imedia-
to, parece paradoxal que o vinho e suas atrações 
atraiam cada vez mais fãs. Porque basicamente, se 
existe uma área que requer tempo para apreciar e 
entender melhor, não é o vinho?
No entanto, tudo se tornou kleenex, mesmo no 

mundo do vinho...
Nas degustações jornalísticas personalizadas nas 

grandes feiras de vinhos e almoços dos viticulto-
res, tudo se tornou um kleenex. É necessário ir 
rápido, é necessário provar rapidamente, é neces-
sário multiplicar os copos e é necessário provar 
tudo! Nas principais cerimónias comerciais e pú-
blicas em que é oferecido um copo de degustação 
na entrada, posso entender esse comportamento 

as Feiras de Vinho tornaram-se
como as nossas Igrejas

por ser ganancioso para o visitante profano (ou 
sábio) a quem ofereceram centenas de vinhos di-
ferentes. Sua excitação somada às solicitações de 
agentes comerciais faz com que ele vire a cabeça 
rapidamente e as provas de vinho o façam perder, 
às vezes...

No entanto, mesmo quando um vinho é ofereci-
do - quer seja caro ou barato - o tempo não pára, 
e deves continuar a correr. E Deus sabe que, se 
há muitos vinhos para saborear com calma, são 
aqueles que ficam trancados há muito tempo em 
suas paredes de vidro. Mas é o tempo do consu-
mo compulsivo, mesmo com o vinho, um produ-

to que, no entanto, pode exigir mais atenção do 
que outro. Esse comportamento frenético poderia 
mudar? Acho que não, porque o vinho é uma re-
ligião. E qualquer que seja a natureza teísta deste 
último, todos eles são alterados. Há cada vez mais 
feiras de vinhos, mais ou menos relevantes, mais 
ou menos estruturadas, mais ou menos orientadas. 
No entanto, existem muitos. Há cada vez mais 
ofertas e o método para torná-lo conhecido é cada 
vez mais invasivo e repetitivo, porque agora é fei-
to por meio de redes sociais. As grandes missas 
dos tempos antigos estão menos ocupadas. Vol-
tamos à noite com os enólogos, para o aperto de 
mão amigável perto da mesa de degustação, para 
a foto de lembrança, mas não necessariamente 
para o vinho, porque já o provámos durante o ano, 
em outra montagem. São realmente missas: são 
repetidas, a pessoa vai lá por hábito, mas sem fé 
verdadeira e pensa especialmente na bebida que 
vamos todos tomar juntos, depois.
“La direction du journal ‘A Voz de Portugal’ 

remercie notre nouveau collaborateur, gué-
NAËl revel, sommelier et personnalité bien 
connue du monde du vin et des spiritueux, il 
va nous enrichir avec sa chronique hors pair et 
traduit par l’équipe du journal ‘A Voz de Por-
tugal’ ”.

guéNAËl revel
grevel@PetItcANoN.org

FacEBOOk acusadO dE PErMitir cOMPOrtaMEntOs racistas
um artigo anónimo partilhado no medium conta casos de racismo na empresa tecnológica. o facebook está a ser 
acusado de permitir uma cultura racista na empresa, com uma publicação anónima na plataforma medium a contar 
histórias de discriminação de minorias dentro da gigante tecnológica. mais ainda, a publicação nota que o departamen-
to de recursos humanos da empresa não tem feito nada a propósito dos incidentes reportados. “na blind, a app que 
permite aos colaboradores do facebook partilharem experiências anónimas, vemos os nossos colegas a tratarem-nos 
com agressividade descontrolada”, pode ler-se na publicação. O autor incluiu fotografias destas mensagens, as quais 
criticam a aposta do facebook enquanto empresa em aumentar a diversidade laboral.

saúde e tranqui-
lidade foi o que o 
XaMã trouxe à mi-
nha vida. Eu esta-
va com muito medo 
porque as pílulas 
não estavam mais 
me acalmando as 
enxaquecas fortes 

que tinha. Quando o XaMã me viu, ime-
diatamente percebeu que alguém estava 
trabalhando com uma boneca vudu. 
Agradeço-lhe infinitamente, porque gra-
ças à cura cOM Ervas MilagrO-
sas posso recuperar minha saúde. 

lídia MarquEs

graças ao POdE-
rOsO XaMã es-
tou curtindo minha 
família novamente. 
depois de ser se-
parado por 6 longos 
meses, porque a 
ex do meu marido 
estava tornando 

nossas vidas impossíveis. Ela continuou 
a procurá-lo, embora ele a rejeitasse. até 
que visitámos o XaMã e através de uma 
rEMOÇãO indígEna, ela saiu definiti-
vamente. obrigado XaMã por tornar isso 
possível. 

Mónica MOntEirO

há algum tempo co-
mecei a ter proble-
mas prematuros de 
ejaculação, procu-
rei vários remédios, 
mas com o tempo, 
em vez de melho-
rar, piorou porque 
perdi completamen-

te a potência sexual. realizei vários tra-
tamentos e experimentei diferentes tipos 
de pílulas, mas isso não funcionou. até 
que, graças a uma ritualizaÇãO Es-
Piritual, o XaMã me curou. Eu serei 
eternamente grato. 

luís tOMé

visitei o XaMã 
porque senti que 
tudo deu errado. 
Meus filhos não 
conversavam co-
migo, eu não via 
meus netos, ulti-
mamente sofria de 
tontura constante 

e meu marido discutia o tempo todo. O 
XaMã me recomendou uma liMPEza 
EsPiritual e um ritual da uniãO 
FaMiliar. graças a dEus eu estou 
com boa saúde e meus filhos vieram me 
ver. não há como agradecer pelo meu 
XaMã. 

aMália cardOsO


