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4245 BouL. St-Laurent teL.: 514.281.0702

câMbiO dO dólar canadianO
19 dE nOvEMbrO dE 2019

1 EurO = cad 1,478560

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 22 de novembro de 2019. a ementa é sopa, sobre-
mesa e café, salmão no forno (18), favas à Benfica (14). 
Reservas José Costa: 514-812-7617.

jantar na aPc
a associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar 
sexta-feira 22 de novembro de 2019 às 19h. a ementa 
será: sopa, robalo grelhado/batatas/legumes ou carne 
de porco à alentejana, sobremesa, com Eddy sousa e 
DJ XMEN. Para marcações contacte: Otília: 514-816-
4931; Virgílio: 514-709-7868; a.P.C.: 514 844-2269. Con-
ceição: 514-255-4849 ou pelo Facebook.

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 vin-
ci, 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.

subversão de vila Franca do camPo

meses antes “(…) do dia do tre-
mor, dia do mistério, o dia do di-
lúvio (…)”, mais concretamente, 
dia 22 de outubro de 1522, chegou 

à ilha de São miguel, Frei Afonso de toledo. 
considerou a ilha um paraíso e julgou que os 
seus habitantes tinham perdido o temor a Deus. 
Assim, nas suas pregações e sermões, apelou à 
penitência e oração para que não houvesse cas-
tigos divinos.
Na madrugada de 22 de Outubro, numa quarta-

-feira, pelas 02:00 horas, o céu estava estrelado, 
com ausência de vento e de nuvens, e com tem-
po sereno “ (…) começou a tremer a terra mais 
que outras vezes tremia, e a dar fortes balanços, 
parecendo maresia (…) exaltações senão de mi-
nerais de salitre e enxofre, que cresciam muito 
debaixo da terra (…) se sentiu em toda a ilha um 
grandíssimo e espantoso tremor de terra, que du-
rou o espaço de um Credo, em que parecia que os 
elementos, fogo, ar e água, pelejavam no centro 
dela, fazendo-a dar grandes abalos, com roncos e 
movimentos horrendos, como ondas de mar furio-
so, parecendo a todos os moradores da ilha, que 
virava o centro dela para cima e que o céu caía”.
O terramoto apanhou as pessoas desprevenidas 

e vitimou grande parte da população. Fez ruir as 

habitações e edificações nobres da vila, provo-
cando o seu desabamento. As grotas encheram-se 
de lodo e lama arrastando consigo árvores, pe-
dregulhos, animais e até mesmo pessoas. Provo-
cou um enorme aluimento de terras que soterrou 
a primeira capital de São Miguel, provocando a 
morte da esmagadora maioria dos seus habitantes. 
Teve epicentro nas proximidades de Vila Franca 
do Campo, que foi subvertida por uma montanha 
que se despenhou da parte do norte, atingindo 10 
na Escala de Mercalli.
Sendo sentido em toda a ilha, mas com intensi-

dade significativa em Ponta Garça; Água do Pau; 
Furnas; Fenais da Ajuda e Maia. Para além disso, 

o enorme escoamento de terra, ao entrar no mar e 
ao dissipar-se formou uma forte ondulação, que 
afectou algumas embarcações ancoradas perto do 
Ilhéu, devido ao impacto e volume de água des-
locada. Sucederam ao sismo três grandes réplicas, 
mas de menor duração atingindo 8 na escala de 
Mercalli. A ermida de Santa Catarina, de Nossa 
Sra. Da Paz e de São João foram os únicos edifí-
cios religiosos que sobreviveram ao terramoto e a 
primeira serviu de paróquia durante a construção 
da Igreja dos Frades dedicada a Nossa Senhora 
do Rosário. Do interior da catedral de Vila Franca 
sobreviveu uma secular pia baptismal, de forma 
oitavada e com cinco carrancas, sendo considera-
da uma obra renascentista.
Pela primeira vez na ilha de São Miguel, no-

meadamente na Vila Franca do Campo foram 
realizadas escavações arqueológicas, autorizadas 
pelo Ministério da Educação, sendo o principal 
responsável o Dr. Manuel Sousa D’Oliveira. Es-
tas escavações duraram cerca de dezasseis anos e 
foram divididas em nove estações.
Um processo científico inglês conhecido por 

“Box System” foi utilizado pela primeira vez nos 
Açores como técnica estratigráfica nas escava-
ções arqueológicas que permitiram observar uma 
colocação exacta dos objectos. No ano de 1977 
os arqueólogos norte-americanos Patrícia Bikai 
e Pierre Bikai visitaram Vila Franca (tendo rea-
lizado diversos trabalhos no Líbano, Turquia e 

Chipre) procuravam descobrir vestígios Fenícios 
nas ilhas do Atlântico. Os achados arqueológicos 
compõem-se por infra-estruturas (paredes de ti-
jolo e argamassa, muros de uma cozinha, partes 
de uma lareira, materiais de construção, etc.); ele-
mentos decorativos (azulejos hispano-árabes, pia 
baptismal, rosácea, etc.); utensílios domésticos 
(louça holandesa, vasilhas, talheres, fragmentos 
de cerâmica inglesa, castiças de bronze, etc.) e 
objectos pessoais (alfinetes, medalhas, moedas, 
tecidos, malha de armadura, botões, etc.).
Note-se as obras: “Os Açores nos séculos XV e 

XVI” de João Marinho dos Santos, “Saudades 
da Terra” de Gaspar Frutuoso, “Memorial de 
Vila Franca do Campo” e “Escavações Arqueo-
lógicas em VFC 1967-1982” de Carlos Melo 
Bento. Este texto não segue o novo acordo orto-
gráfico da Língua Portuguesa.

creuSA rApoSo

Ilhéu de Vila Franca do Campo, São Miguel-Açores.
Fonte: Fotografia de Creusa Raposo, 2011.

Pia baptismal na Igreja de São Miguel Arcanjo. Vila 
Franca do Campo, São Miguel-Açores.

Fonte: Fotografia de Creusa Raposo, 2011.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1Z3

alain Côté o.d.

jantar na casa dOs aÇOrEs
a Casa dos açores do Quebeque organiza um jantar na 
sexta-feira, 22 de novembro na sua sede. a ementa é: 
sopa de carne, cozido à portuguesa ou peixe vermelho, 
sobremesa, café ou chá. Reserve o seu lugar 514-388-
4129 ou casadosacoresdoquebeque@hotmail.com ou 
psilvaferr@gmail.com

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.

MEtadE dO valOr gastO PElO EstadO a cOntratar FOi na cOnstruÇãO E saúdE
no total, em 2018, o valor agregado dos contratos públicos publicitados foi de 6,8 mil milhões de euros, 
sendo que quase metade do valor foi referente a bens e serviços das áreas de construção e equipamentos 
e serviços de saúde. segundo a informa d&b, as câmaras municipais e as grandes empresas do setor 
público são “os maiores contratantes”, tendo os municípios adjudicado 31% do valor total (2,1 mil milhões 
de euros) e as grandes empresas do setor público 26% (1,8 mil milhões de euros). Enquanto nos municí-
pios a construção e as obras representaram quase metade do montante, nas grandes empresas públicas 
foram os serviços e os equipamentos de saúde que representaram o maior valor, segundo a informa d&b.
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texto:
jorge correIA

25 de novembro

esta é uma data que 
não existe em termos 
de memória coletiva 

para os portugueses, ainda 
que a sua importância, para 

muitos e de uma forma não declarada, seja 
reconhecida como fundamental à verdadeira 
democratização de portugal. 
Olhando para a história portuguesa, comparan-

do também com as de outros países, verificamos 
que após um período, que pode ser mais ou me-
nos longo, de um regime autoritário e estagnado, 
desenvolvem-se forças contrárias na sociedade 
que sem se darem conta, são as ferramentas para 
o retorno ao equilíbrio saudável. Diria mais, são 
o medicamento cuja dose, com o decorrer do 
tempo, atinge um culminar com o retorno ao 
equilíbrio salutar. O regime autoritário, totalitá-
rio, portanto, limitador da sociedade, é na rea-
lidade o provocador da sua própria queda. Não 
é assim surpreendente verificar que ao regime 
fascista se assista a uma viragem ao socialismo; 
nos países em que o regime totalitário era so-
cialista, verifica-se depois uma forte viragem ao 
conservadorismo, ou mesmo a um fascismo mal 
disfarçado. Como exemplo deste último caso, 
veja-se os países do leste europeu. Ao doente 
que sofre de uma doença, que é um desequilíbrio 
de saúde, é necessário aplicar o medicamento ou 
tratamento de natureza contrária para recuperar 
o equilíbrio. Mas, como todos os tratamentos e 
medicamentos, estes devem ser retirados assim 
que se volta a ganhar o equilíbrio, caso contrário 
criamos um novo desequilíbrio de direção con-
trária ao anterior mas de natureza, contornos e 
consequências idênticas à doença original. 
Para Portugal o 25 de Abril foi o culminar do 

medicamento. Mas o 25 de Novembro terá sido 

o equivalente à decisão de libertar o doente da 
medicação. E como toda a libertação da medi-
cação, ainda para mais quando cria habituação e 
uma sensação de receio por retorno ao anterior 
estado de doença, criando assim também uma 
ligação emocional à medicação libertadora, há 
uma sensação dolorosa de perda ou de incerte-
za que amedronta, e por conseguinte, nos cega 
face à real necessidade de continuar essa mesma 
medicação. 
À semelhança da doença inicial, que criou as 

condições para o aparecimento do próprio me-
dicamento que ditaria o fim daquela, o medica-
mento cria as condições para a sua própria extin-
ção pela eliminação do mal ao qual se destinava. 
Estou certo que a maioria, apesar de não o decla-
rarem, percebem que o 25 de Novembro foi um 
evento feliz que determinaria um caminho mais 
equilibrado, menos radical para Portugal, ainda 
que não do agrado de algumas forças libertado-
ras do fascismo. 
Comemoramos o 25 de Abril como algo deter-

minado e pré-estabelecido; julgo que seria im-
portante recordar também o 25 de Novembro, 
não necessariamente com pompa e circunstân-
cia, pois as datas têm sempre mais valor para as 
gerações que as viveram, mas com conhecimen-
to de causa, com conhecimento da História e dos 
factos, livres de desvios ideológicos ou de perso-
nalismos heroicos, por forma a compreendermos 
o nosso passado e a lançar-nos para o futuro. 
Como todo o paciente que passa por uma doença 
prolongada, as marcas ficarão. Mas ficarão como 
experiência coletiva, inclusive a fase de cura. 
Convém não persistir no sentimentalismo do 

sofrimento, evitando também a idolatria da cura. 
Estou convencido que se olhássemos com justiça 
e equilíbrio para esse período, muitos líderes e 
membros de movimentos políticos portugueses 
sentiriam uma verdadeira necessidade de reno-
vação. Já passaram quase cinco décadas desde 

esse período. 
Quase duas gerações estão completamente 

criadas desde então. No entanto verifica-se uma 
obstinada campanha para manter vivas ideias, 
aspetos, orientações e formas de estar na política 
e na sociedade em geral que não estão de acor-
do com os tempos modernos, e principalmente, 
com as necessidades da nossa nação, que inclui 
a diáspora. 
esta é a renovação que portugal precisa. 

esta é a ideia sobre a qual deveríamos medi-
tar neste 25 de Novembro.

assEssOr da casa branca cOnsidErOu 
“iMPróPriO” tElEFOnEMa cOM ZElEnsky
alexander vindman, especialista sobre a ucrânia do Conselho de segurança nacional 
da Casa Branca, disse que ficou “preocupado” enquanto tirava notas do telefonema entre 
Donald Trump e Zelensky, em 25 de julho - a chamada que está no centro do inquérito 
para a destituição do Presidente dos Eua, em que trump é acusado de ter tentado 
pressionar o homólogo ucraniano a investigar joe biden, rival político do líder norte-
-americano.
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candidaturas a aPoios ao
associativismo da diásPora – 2020

encontra-se aberto o prazo para apre-
sentação das candidaturas a apoios 
financeiros ao Associativismo da Diás-

pora por parte da Direção-geral dos Assun-
tos consulares e das comunidades portugue-
sas (DgAccp) do ministério dos Negócios 
estrangeiros.
Podem candidatar-se a estes 

apoios associações e federações 
das comunidades portuguesas, 
legalmente constituídas há mais 
de um ano, sem fins lucrativos ou 
partidários, cujo objeto vise o be-
nefício sociocultural das referidas 
comunidades, bem como outras 
pessoas coletivas nacionais ou 
estrangeiras constituídas há mais 
de um ano, sem fins lucrativos 
ou partidários, que proponham a 
realização de atividades que re-
sultem em benefício das comunidades portugue-
sas. As áreas prioritárias a apoiar serão os projetos 
que privilegiem a promoção da língua e da cultura 
portuguesas, os jovens, a inclusão social, a capa-
citação e a valorização profissional, a participação 
cívica e política, o combate à xenofobia e o diá-

logo com as micro e pequenas empresas dos por-
tugueses residentes no estrangeiro que queiram 
investir em Portugal. As candidaturas devem ser 
apresentadas até ao dia 31 de dezembro de 2019 
no posto consular ou seção consular da embaixa-
da territorialmente competente, sendo condição 

prévia a credenciação da entidade 
junto da DGACCP. Para mais es-
clarecimentos, as associações po-
dem procurar apoio junto dos res-
petivos postos/seções consulares 
ou através do Portal das Comu-
nidades Portuguesas em: https://
www.portaldascomunidades.
mne.pt/pt/apoios/area-cultural-e-
-movimento-associativo
https://www.portaldascomuni-

dades.mne.pt/images/EMI/pdfs/
Brochura_informativa.pdf
https://www.portaldascomuni-

dades.mne.pt/images/EMI/Manual_de_Boas_
Práticas.pdf
Em 2019 foram financiados pelo Estado Portu-

guês 92 projetos ao abrigo dos apoios financeiros 
para o Associativismo da Diáspora, num montan-
te total de 585 mil e 938 euros.

JANTAR ANUAL DO SÓCIO
Sábado, 7 de dezembro 2019

19 horas
Ementa surpresa

Sobremesa cortesia dos sócios
Júlio Lourenço abrilhantará o serão

CONFIRME A SUA PRESENÇA
CAQ 514-388-4129
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
ou
Paula Ferreira
psilvaferr@gmail.com

Página do Facebook do consulado geral de Portugal em montreal 
SylvIo mArtINS

tudo muda na nossa co-
munidade, antigamen-
te toda a informação 

passava pelos jornais, televi-
sões e rádios. A Internet mu-
dou tudo, a nossa maneira de 
pensar, de fazer as coisas e de 

organizar festas. 
A primeira fase foi a comunicação e informa-

ção. Hoje em dia, a maioria das pessoas vão à 
internet para saber o que se passa em Portugal e 
mais precisamente na sua aldeia. Podemos notar 

que nos últimos anos quase 
todas organizações comu-
nitárias têm um facebook e 

um site web dinâmico. Temos a honra de infor-
mar que desde a semana passada o Consulado 
Geral de Portugal em Montreal tem o seu Face-

book. Agora todos vão poder se informar sobre 
as atividades consulares, novas leis em Portugal 
e acontecimentos em Montreal. 
HIStórIA Do FAcebook
Facemash, o antecessor do Facebook, foi lan-

çado em 28 de outubro de 2003. Em janeiro de 
2004, Mark Zuckerberg começou a escrever o 
código para um novo site, conhecido como “the-
facebook”. Ele disse em um artigo publicado em 
The Harvard Crimson que para criar o Facebook 
ele se inspirou no facemash: “É evidente que a 
tecnologia precisava criar um site centralizado 
e prontamente disponível... os benefícios são 
muitos”. Em 4 de fevereiro de 2004, ele lan-
çou “Thefacebook”, originalmente no endereço 
thefacebook.com. Em fevereiro de 2011, o Fa-
cebook se tornou o maior servidor de fotos on-
line, sendo citado pelo aplicativo do Facebook 
e agregador de fotos online Pixable como espe-
rando ter 100 bilhões de fotos no verão de 2011. 
E, para finalizar o Facebook festejou 15 anos de 
vida em 2019.
Referências: «And Facebook begins». The 

Sunday Indian. 18 de maio de 2012. Consulta-
do em 17 de maio de 2012; Hoffman, Claire (28 
de junho de 2008). «The Battle for Facebook». 
Rolling Stone. Consultado em 5 de fevereiro de 
2009; Schwartz, Bari (4 de novembro de 2003). 
«Facemash Returns As (What Else?) A Facebook 
App Called ULiken». Tech Crunch. 13 de maio 
de 2008. Consultado em 5 de fevereiro de 2009; 
Locke, Laura. “The Future of Facebook”, Time 
Magazine, July 17, 2007. Retrieved November 
13, 2009; Wikipédia.

bE quEr susPEndEr vEnda dE PatriMóniO dO EstadO OndE Falta habitaÇãO
o anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa no centro do Porto, onde a deputada do 
bloco de Esquerda explicou que a proposta visa garantir que as necessidades habitacionais de cida-
des como Porto, lisboa, braga ou aveiro, sejam tidas em conta. a deputada falava junto à estação 
de metro da Casa da música, entre o terreno para onde está previsto o projeto do El Corte inglés e 
um edifício devoluto do ministério da defesa, dois locais que, segundo o bE poderiam ser usados 
para fins de interesse público. “Tudo nesta mesma zona pertencente ao domínio do Estado, que 
poderia mostrar que cidade queremos construir daqui para a frente e para quem”. 
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Visitez un magasin Fido dès aujourd’hui
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plus de données. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2019 Fido

DÉPASSER C’EST DU PASSÉ
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offerte avec nos nouveaux forfaits1

nouveau !

1042A Avenue du Mont-Royal E 
Montréal, QC H2J 1X6 | 514.303.9304 

Visitez un magasin Fido dès aujourd’hui

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

DÉPASSER C’EST DU PASSÉ
dites bye-bye aux frais de données imprévus

offerte avec nos nouveaux forfaits1

nouveau !

1042A Avenue du Mont-Royal E 
Montréal, QC H2J 1X6 | 514.303.9304 

touradas, um não assunto

Quando um 
novo governo 
assume fun-

ções, há sempre algum partido po-
lítico na oposição que faz aparecer 
para debate, algumas vezes pro-
longado no tempo, assuntos que 
me parecem menos importantes, 
a atrapalhar aqueles que exigem 
tempo de qualidade para serem 
debatidos convenientemente. 
O desenvolvimento de 

qualquer País necessita de 
mentes direcionadas para 
o que é primordial. Não 
para brincar com insigni-
ficâncias que nada acres-
centam, e até atrapalham, 
a resolução das verdadei-
ras questões que urgem 
ser solucionadas. Quando, 
no caso de Portugal, tan-
to a equipa que constitui 
o Governo como todos os 
deputados incluindo os 
da oposição, reunidos na 
Assembleia da Repúbli-
ca para dialogar entre si a 
fim de tomar decisões que 
dizem respeito a um povo 
que os escolheu, têm que 
fazê-lo de forma a separar o trigo do 
joio para que o resultado final seja o 
melhor possível.
Não podemos aceitar que indi-

víduos desestabilizadores tomem 
como princípio de “trabalho” con-
trariar tudo só porque não perten-
cem à facção que tem prioridade nas 
decisões porque as pessoas votaram 
nela. Isso é fruto de falta de refle-
xão e pensamento construtivo. Mas, 
também, de muita ignorância.
Vem esta introdução a propósito 

das touradas, e dos prós e contras 

das mesmas. Como é do conheci-
mento geral há touradas de praça 
e touradas à corda. As primeiras 
parecem-me agressivas para o toiro, 
com as bandarilhas e os ferros, uns 
compridos e outros curtos, a serem 
cravados no animal levando-nos a 
crer que sofrem com tais procedi-
mentos embora arranquem aplausos 
extasiados das pessoas presentes no 
espetáculo taurino. Há quem defen-
da que o toiro não tem sensibilidade 
ao nível da pele. Não sabemos. No 
entanto, o sangue que dele escorre 
pode apontar para o contrário.

Da tourada à corda não sei a ori-
gem mas, a ilha Terceira, no Arqui-
pélago dos Açores, é a rainha e mes-
tre de tais espetáculos inofensivos e, 
por vezes, hilariantes. Sabe bem ver 
os homens e rapazes em correrias, 
na rua vedada ao trânsito, à volta 
do animal enquanto as mulheres en-
chem os balcões das casas a agitar 
casacos e guarda-chuvas numa ale-
gria simples e inofensiva. Se alguém 
sai magoado não costuma ser o toi-
ro.
Pois bem. O PAN (partido dos ani-

mais e da natureza) anda muito ata-
refado a defender a abolição das tou-
radas. Tal como exigiu a defesa dos 
animais de estimação. Sobre estes já 
muito foi conseguido, embora haja 
exageros. O meu gatinho o que quer 
é ser cuidado nas suas necessidades 
tais como a alimentação, higiene e 
saúde, bem como o carinho que se 
dá a um animal que nos faz com-
panhia. Quanto aos toiros, segundo 
ouvi há dias, há formas de controlar 
o sofrimento do animal. Se as há, é 
usá-las e acabar com a conversa. In-
sistir no assunto é perder tempo.
Neste momento, temos casos a re-

solver que são muito mais premen-
tes: a Saúde, a Educação, a habitação 
condigna, a ajuda aos sem-abrigo, 
a luta pelo apoio às famílias com 
crianças em grave risco de pobreza 
extrema… e tantos assuntos mais. É 
pertinente afirmar aqui da enorme 
necessidade que este país tem de re-
ver a situação da justiça que arrasta 
os processos dos corruptos ricos no 
que parece ser uma enorme promis-
cuidade entre todos os envolvidos.
Sejamos conscientes. o nosso 

país ainda tem carências de ter-
ceiro mundo. voltem-se os políti-
cos para elas e resolvam-nas. 

     proF.ª mArIA 
DA coNceIção

brASIl

Ps, Psd E Pan satisFEitOs cOM Mais vErbas Para aMbiEntE na uE EM 2020
o Parlamento Europeu e o Conselho (onde estão representados os Estados-membros) chegaram a acordo 
na segunda-feira à noite sobre o orçamento da uE para 2020, que visa um aumento no montante total de 
1,5% para cerca de 169 mil milhões de euros, com 21% destinados às alterações climáticas. Reagindo ao 
acordo, a eurodeputada socialista Margarida Marques afirmou à agência Lusa que é “positivo que tenha 
havido um acréscimo significativo” em programas como o LIFE (iniciativas ambientais e de conservação 
da natureza), o Erasmus+ (de intercâmbio para estudos ou estágios), o horizonte 2020 (de investigação e 
inovação) e outros relacionados com apoios às pequenas e médias empresas ou na área da energia.
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PASSAGEM DE ANO
31 DE DEZEMBRO 2019 

19 horas

EMENTA
Punch de cranberry 

com aperitivos variados
Frango grelhado, 

camarão e mexilhões
Salada verde, 

massa com molho rosé
Pasteis de nata e frutos, 

café, chá
1 Garrafa de vinho tinto e 
1 Garrafa de vinho branco

por mesa
1 Bolo rei e uma garrafa
de espumante por mesa 

á meia noite

Sócios 85 passas de uva
Não sócios 90 passas de uva

Crianças (6-12) 40 passas de uva

RESERVE O SEU LUGAR
CAQ 514-388-4129
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
ou
Paula Ferreira
psilvaferr@gmail.com

uma linda noite com cathy Pimentel
SylvIo mArtINS
e fotos de joão Arruda

considerada por alguns 
membros da comuni-
cação social canadia-

na como “a embaixadora do 
Fado no Canadá”, Cathy traz 
ao palco mundial da música 

uma mistura de ritmos internacionais tempe-
rados com o muito amado “Fado” português, 
tornando-se uma artista de música única e de-
sejada .

O seu estilo original e o seu desempenho exce-
cional pela música levou-a a viajar pelo mundo 
partilhando com milhares de fãs, encontros apai-
xonados e emocionantes de som e poesia. 
Tive a oportunidade de ver e apreciar o desen-

volvimento desde a sua infância até agora. Com 
uma personalidade muito humilde, esta artista 
nascida no Canadá cresceu numa típica família 

tradicional portuguesa que transmitiu aos seus 
filhos os valores partilhados no seu país natal e a 
importância de participar dos ideais do seu novo 
país. 
A Casa dos Açores do Quebeque é uma das 

maiores organizações através do mundo que re-
presenta o povo açoriano e a alma açoriana em 
cada região que estão presentes.

É de salientar que a Casa dos Açores do Quebe-
que é uma organização que representa a cultura 
açoriana. E, no dia 16 de novembro organizou-se 
uma linda noite cultural em prol do fado, com 
Cathy Pimentel.
A noite iniciou-se no subsolo da sede, com um 

saboroso bufete variado, com várias delícias do 
mar e da terra e sobremesas para todos os gostos. 
Às 20h todos os presentes foram à grande sala 
para o início desta linda noite.
Os músicos entraram na sala e iniciaram uma 

linda guitarrada, a simpática Cathy Pimentel ini-
ciou o espetáculo com “Primavera”, “Carmen-
cita”, “Que Deus me Perdoe”, “Senhor vinho”, 
“Barco Negro”, “20 Anos”, “Maria Lisboa”, 
“Beijo da Saudade”, “Gente da Minha Terra”.
Para finalizar o espetáculo a Cathy cantou e nos 

encontou com “Amor é Fogo”, Fado de Coimbra 
onde todos poderam admirar a força da sua voz 
e “Loucura” que tocaram e cantaram sem a as-
sistência do sistema de som tal como nos tempos 
antigos em Lisboa em Alfama.
Foi uma linda noite cultural e muito apre-

ciado por todos os presentes, parabéns à di-
reção da casa dos Açores do Quebeque por 
esta linda noite à Cathy e à sua equipa por um 
espetáculo sensasional.

POlícia da gEórgia carrEga cOntra ManiFEstantEs
Depois das 17:00 locais (13h00 em Lisboa), os polícias, equipados com escudos e capace-
tes, começaram a avançar e a deslocar os manifestantes dos acessos do parlamento. nas 
laterais do edifício, a polícia usou um canhão de água contra os manifestantes que estavam 
sentados na rua a tentar impedir o avanço da polícia de intervenção. Com gritos de “geórgia! 
geórgia!” os opositores tentaram, sem sucesso, resistir à carga da polícia de choque e foram 
obrigados a recuar. segundo dados preliminares fornecidos pela televisão local, pelo menos 
dez pessoas foram detidas. 
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noite de Fado no restaurante estrela do oceano

o restau-
r a n t e 
e s t r e l a 

do oceano orga-
nizou uma noite 

de fado no sábado passado com 
um jantar delicioso e um espetá-
culo de fado com as duas grandes 
vozes da comunidade, jordelina 
benfeito e Suzi Silva, acompa-
nhadas pelos músicos luís Duar-
te que também nos encantou com 
os seus fados assim como Antó-
nio moniz. 
No momento da apresentação Al-

cindo Alves proprietário do res-

taurante ofereceu as boas-vindas 
a todos os presentes não faltando 
a presença do Cônsul-Geral de 
Portugal em Montreal o Senhor 
António Barroso, diminuiu-se as 
luzes, fez-se silêncio para ouvir 

o verdadeiro fado que nos fala de 
sentimento profundo da alma Por-
tuguesa: a saudade. Foi sem dúvi-
da uma noite que vamos recordar 

para sempre, as fadistas cantaram 
e encantaram todos presentes que 
encheu a sala com a sua alma de 
fado e sua belíssima presenca. O 
José João apareceu de surpresa e 

foi convidado a também nos en-
cantar com dois fados. Devemos 
estar muito orgulhosos das nossas 
fadistas que tão bem representam 
o nosso fado não só do fado tradi-
cional mas de tudo o que se faz em 
volta como o fado jazz que a Suzi 
tem transportado. A imigração Por-

tuguesa para Montreal não trouxe 
apenas trabalhadores mas também 
trouxe a nossa rica cultura e o fado 
também chegou a Montreal, é a 
música portuguesa  por tradição e 

chama-se Fado porque conta histó-
rias da vida. 
O fado é um dos maiores símbo-

los da cultura Portuguesa e a sua 
origem continua rodeada de grande 
mistério. A história nos conta que 
a palavra Fado deriva do latim FA-
TUM que significa destino. 

FrANcIScA
reIS

continuação da nossa 
história em laval

SylvIo mArtINS

Na edição do 16 de outubro 
de 2019, o jornal A voz de 
portugal informou a comu-

nidade sobre a destruíção do par-
que pedro da Silva. 
Um parque que deu muito que falar 

e que fez relembrar ao nosso povo 
e aos canadianos que estamos pre-
sentes há muito tempo e que o Pa-
dre  José V. Arruda tinha deixado um 
marco importante na história desta 
linda comunidade. Após vários en-
contros e falando horas no telefone 
tenho muito a vos contar...

O mais importante é que neste mo-
mento não há nada decidido e que a 
Missão de Nossa Senhora de Fátima 
está constantemente a falar com a 
comissão escolar de Laval sobre as 
possibilidades de ter alguma coisa 

em retorno.
A escola vai ser construída em 2020 

e há várias possibilidades. Tal como 
o terreno da escola pode ser utilizado 
para reconstruir um coreto no seu ter-
reno e para ao menos não perder uma 
parte importante de estacionamento 
da igreja e que esta parte do terre-
no seja partilhado pela igreja e pela 
escola. Também com a nova escola, 
há possibilidades de emprestar o seu 
espaço para a Escola Portuguesa de 
Laval, e isto seria um grande bene-
fício para a comunidade portuguesa 
de Laval. Há a possibilidade de em-
prestar o estacionamento para a igre-
ja quando houver festas. Há muito a 
falar e organizar, mas neste momento 
as negociações estão a andar e poderá 
ser muito positivo para a comunida-
de portuguesa de Laval. E, já sei que 
o Victor Faria que está encarregue 
deste projeto para a Missão de Nossa 
Senhora de Fátima, é um jovem com 
muito talento e que adora a comuni-
dade de Laval e estou certo que ele 
vai resolver este problema muito tris-
te que poderá trazer uma reviravolta 
para a nossa comunidade.

‘tEMPláriOs EM POrtugal’. PrEParadO Para ‘EMbarcar’ nEsta viagEM?
Certamente que se recordará da presença dos Templários em Portugal. A Ordem do Templo, refira-se, existiu du-
rante quase 200 anos (1119/20-1312), mas a curiosidade sobre esta realidade e sobre os seus cavaleiros excede 
esse limite temporal. Identifica-se nesta afirmação? Então este livro é para si. Falamos de ‘Templários em Portu-
gal - homens de religião de guerra’, o livro da historiadora Paula Pinto Costa que tem a chancela da manuscrito 
e que vai ser lançado no dia 29 de novembro, na Fnac. Como detalha o comunicado, “homens de religião e de 
guerra”, os templários “aliavam à vida de oração a arte militar, em particular a guerra defensiva com o propósito 
de proteger os lugares sagrados da terra santa e os peregrinos vindos das mais longínquas terras europeias”.



Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 20 de novembro de 2019 | o seu Jornal ainda mais atraente do que nunca!

8 caPital da bOlívia vivE gravE EscassEZ dE aliMEntOs E cOMbustívEis
uma semana após a renúncia do Presidente Evo morales, e no meio da convulsão social no país, os bolivianos enfren-
tam agora a falta de carne, ovos, laticínios e pão. também faltam gás de cozinha e combustíveis para os transportes. 
as pessoas peregrinam de supermercado em supermercado em busca de alimentos básicos e pelas ruas de la Paz, 
a quantidade de carros em circulação é cada vez menor. a dona de casa susana zelayes, de 58 anos, tenta encontrar 
frango, ovos e verduras para os quatro filhos numa espécie de caça ao tesouro. Já tentou em quatro supermercados 
diferentes, mas não teve sorte. “Estamos a sofrer por falta de comida. Não há carne, frango, ovos. Só há filas em busca 
de comida. faltam os produtos mais básicos. 

são martinho em anjou
Humberto cAbrAl

No Centro Comunitário 
do espírito Santo de An-
jou organizou-se a festa 

tradicional de São martinho no 
sábado 16 de novembro de 2019. Esta festa é 
para celebrar o outono e o início do inverno 
em montreal.
A sala estava cheia de boa gente e não só pes-

soas que gostam de comer bem e adoçar a boca 
porque todos sabem que quando vão ao Centro 
todos ficam contentes porque comeram muito 
bem. Isto é que o que dá valor ao Centro Comu-
nitário do Espírito Santo de Anjou. A noite foi 
muito bem animada pelo DJ Entre-nós. No final 
da noite teve o concurso do melhor vinho, e o Li-
beral Miranda ganhou esta competição. Parabéns 
aos organizadores e VIVA O SÃO MARTINHO.

História de São Martinho
Martinho de Tours foi um militar, monge, bispo 

e santo católico, nascido a 316 e falecido a 397.
A lenda conta que certo dia, um soldado roma-

no chamado Martinho, estava a caminho da sua 
terra natal. O tempo estava muito frio e Marti-
nho encontrou um mendigo que lhe pediu esmo-

la. Martinho rasgou a sua capa em dois e deu 
uma metade ao mendigo. De repente o frio parou 
e o tempo aqueceu. Este acontecimento acredi-
ta-se que tenha sido a recompensa por Martinho 
ter sido bom para com o mendigo.
Martinho de Tours: A tradição do Dia de São 

Martinho é assar as castanhas e beber o vinho 
novo, produzido com a colheita do verão an-
terior. Por norma, na véspera e no Dia de São 
Martinho o tempo melhora e o sol aparece, tal 
como sucedeu com São Martinho. Este aconte-
cimento é conhecido como o Verão de São Mar-
tinho. São Martinho tornou-se no padroeiro dos 
mendigos, alfaiates, peleteiros, soldados, cava-
leiros, curtidores, restauradores e produtores de 
vinho. (extrato do site web calendarr).
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joão
ArruDA

Festa branca em laval

uma das maio-
res festas em 
montreal é o 

“balle en blanc” des-
de 1995, esta festa convida os me-
lhores artistas musicais através 
do mundo e é um dos bailes mais 
procurados através de montreal. 
Quando esta festa é anunciada, os 

bilhetes desaparecem em 24h. Vá-

rias organizações na comunidade 
portuguesa começaram com este 
estilo,... todos os presentes vestidos 
em branco e de uma maneira olhan-

do através da sala, sim é muito bo-
nito ver tantas pessoas vestidas de 
branco. 
Sábado passado, na linda sala da 

igreja de Nossa Senhora de Fátima 

em Laval festejou-se a “Festa Bran-
ca” com o DJ Jeff Gouveia.
Eu estive noutra festa com o edi-

tor deste jornal mas acabámos esta 
noite nesta linda festa que juntou  
cerca de 200 e tal pessoas a feste-
jarem juntos, saboreando um jantar 

delicioso que é um bom bacalhau 
no forno, dançámos e bailámos du-
rante esta noite com muito alegria e 
amizade. 
parabéns e até à próxima edição.

MilEy cyrus sOltEira dE nOvO. rElaÇãO cOM cOdy siMPsOn chEgOu aO FiM
Miley Cyrus e Cody Simpson estão separados. A cantora decidiu colocar um ponto final na 
relação para “se concentrar em si mesma”. no entanto, os artistas continuam amigos e não 
deixam de lado a possibilidade de darem uma nova oportunidade ao romance no futuro. uma 
fonte disse ao radaronline: . “Eles estão a dar um tempo, mas querem continuar amigos. Ela 
disse que só precisa de se concentrar em si mesma”. recorde-se que miley e Cody tornaram a 
relação pública no mês passado, depois de terem começado a circular rumores sobre o roman-
ce quando o cantor foi visto a visitar a intérprete de ‘Wrecking Ball’ no hospital.
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Os médicos não conseguiram encontrar a causa das minhas 
dores, continuavam dizendo que era artrite e reumatismo. to-
mei todos os tipos de remédios e nada ajudou. Fui ver josé e 
ele me fez vOMitar Esta bruXaria. agora meu corpo está 
muito, muito melhor. Obrigado josé. Maria

anteS depoIS
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a minha carreira era animar festas e, precisava de ter muita energia 
para ser o melhor, comecei a usar cOcaína e, depois, começaram 
os meus vícios a me dominar e a usar drOgas. quando eu es-
tava mais do que destruído, josé me salvou e limpou meu corpo 
de todos os vícios e me transformou em uma nova pessoa. agora 
pratico desporto e estou muito feliz. Eu recomendo o josé. anibal

anteS depoIS
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carnEirO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa 
amigo, notícias inesperadas. amor: Poderá receber a visita 
inesperada de um amigo de longa data. receba-o de braços 
abertos. saúde: o seu organismo poderá andar desregulado. 
Esteja atento às suas indicações. dinheiro: Possibilidade de 

ganhar lucros inesperados. seja audaz e faça um excelente investimento. 
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e justiça. amor: opte por atitudes de compreensão 
e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se 
um pouco cansado e sem energia. melhore a sua alimentação. 

dinheiro: aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado da 
forma como merece. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

géMEOs: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não 
estar a ter os contornos que planeou. Procure não perder a 
calma e invista na sua felicidade. trate-se com amor! saúde: 
não abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu 

estômago. dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em 
termos profissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

caranguEjO: Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa 
mau Pressentimento, angústia. amor: tome consciência dos 
seus atos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente 
para a sua relação. saúde: Evite situações que possam 
provocar uma alteração do seu sistema nervoso. Cuidar da 

sua saúde não é uma questão de querer. é um dever. dinheiro: modere 
as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode 
aborrecer um superior hierárquico. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEãO: Carta da semana: 6 de ouros, que significa 
generosidade. amor: a sua cara-metade não merece ser 
tratada com indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma 
de agir. saúde: as tensões acumuladas podem fazer com que 
se sinta cansado e desmotivado. dinheiro: atenção, a sua 

qualidade profissional poderá estar a ser testada. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgEM: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa 
sucesso. amor: o amor estará abençoado. aproveite ao 
máximo este momento de comunhão. saúde: o trabalho não 
é tudo! descanse mais e pense seriamente na sua saúde. 
dinheiro: aja de forma ponderada, não coloque em risco a 

sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

balanÇa: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa 
inquietação, agitação. amor: Ponha as cartas na mesa, evite 
esconder a verdade. seja o mais honesto possível com a 
sua cara-metade. saúde: aja em consciência e não cometa 
excessos que o seu organismo não suporta. dinheiro: ouça os 

conselhos da pessoa com quem divide as tarefas diárias. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrPiãO: Carta da Semana: O Julgamento, que significa 
novo Ciclo de vida. amor: aposte nos seus sentimentos e 
poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma 
decisão importante para ambos. saúde: a sua capacidade 
de recuperação de energias será notória. Esqueça o passado 

e viva o presente, o passado passou, aceite-o! dinheiro: Esforce-se 
por conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e 
perseverante. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sagitáriO: Carta da semana: a roda da fortuna, que 
significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o 
seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade. seja feliz! 
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha 
em atenção a saúde da sua família. dinheiro: aposte nos seus 

projetos pessoais. seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

caPricórniO: Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas 
ilusões. amor: uma velha lembrança poderá pairar na sua 
mente, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure 
ter uma vida de paz e amor. saúde: nesta área não terá 
muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que 

deixe de ter os cuidados mínimos. dinheiro: utilize a sua capacidade de 
organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

aquáriO: Carta da Semana: O Mundo, que significa 
fertilidade. amor: não se dedique apenas à sua vida 
profissional, dê mais atenção à pessoa que ama. 
saúde: liberte o stress que tem acumulado dentro de si. 

dinheiro: Património protegido. Continue a adotar uma postura de 
contenção. será bastante positivo para si. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEiXEs: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa 
Concretização, felicidade. amor: aja menos com a razão e 
mais com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários 
com a pessoa que ama. 
saúde: seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar. 

Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por 
aplaudi-lo! dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, 
pois algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

ANtóNIo peDro coStA

adse desgovernada

o tribunal de contas 
anunciou recente-
mente que o governo 

da república ainda não to-
mou as medidas indispensá-
veis para garantir a sustenta-

bilidade da ADSe, alertando que, se nada for 
feito e não entrarem novos beneficiários, este 
subsistema de saúde dos funcionários públi-
cos entrará em défice já no próximo ano, fi-
cando sem a tão famigerada almofada no ano 
de 2026.
Foi por isso que um grupo de deputados do PSD 

questionou o Governo sobre a existência de uma 
dívida de 180,9 milhões de euros do Estado à 
ADSE e sobre as cativações feitas em 2018. As 
perguntas enviadas aos Ministérios da Saúde e 
das Finanças, na sequência do alerta do Presi-
dente do Conselho Geral da ADSE, apontaram 
um problema de gestão no sistema de assistência 
na doença dos funcionários e aposentados do Es-
tado e para a existência de cativações mensais do 
dinheiro da ADSE, o que limita a sua ação.
Mas o mais grave daquilo que foi dito por João 

Proença no Parlamento foi o facto de a ADSE 
estar também limitada por via das cativações e 
pelo facto de o Estado ter aqueles milhões de eu-
ros em dívida, contabilizada em 2017. Uma par-
te dessa dívida inclui as isenções dadas a alguns 
beneficiários aposentados que não fazem des-
contos para a ADSE por terem pensões abaixo 
do salário mínimo.
Perante esta situação rocambolesca, o PSD quer 

saber se efetivamente o dinheiro da ADSE está a 
ser, como é obrigatório, depositado no Tesouro, 
não beneficiando dos juros dos depósitos, pre-
tendendo ainda saber se as dívidas assumem o 
valor indicado e qual é a dívida em 2018.

Utilizar o dinheiro que é dos descontos feitos 
nos vencimentos os funcionários públicos e dos 
pensionistas é um autêntico roubo, pois o Go-
verno da República usa estas verbas para colo-
rir indevidamente as contas públicas. O Estado 
como pessoa de bem tem de ser o primeiro a dar 
o exemplo na transparência da gestão das coisas 
públicas, o que neste caso concreto não aconte-
ceu, cativando verbas necessárias para as com-
participações da ADSE.
De facto, nos últimos anos, pouco ou nada foi 

feito para acautelar a sustentabilidade da ADSE, 
pelo que é urgente o Ministro Centeno fazer al-
guma coisa para não ser considerado o carrasco 
deste subsistema que é integralmente financiado 
pelos seus beneficiários. É o próprio Tribunal de 
Contas que assegura que a ADSE é viável, mas 
faz um alerta veemente, no sentido de ser ne-
cessário “que a sua Direção e os Ministérios das 
Finanças e da Saúde adotem medidas que garan-
tam a manutenção da atratividade dos planos de 
cobertura em função da necessidade, capacidade 
e vontade de realização de receitas, e, não exclu-
sivamente, da diminuição da despesa”. Este regi-
me criado em 1963 gera receitas que cobrem as 
despesas, mas este equilíbrio poderá ter os dias 
contados. Se nada fizer a situação pode ser com-
plicada dado o envelhecimento da população e 
são cada vez mais os aposentados, muitos deles 
com um valor das suas reformas inferior ao salá-
rio e, como tal, têm necessidade de recorrer mais 
ao subsistema. De acordo com o estudo realiza-
do pela ADSE, entre dezembro de 2014 e maio 
de 2018, o número total de beneficiários (titula-
res e familiares) registou um decréscimo de 81 
518, passando de 1 275 356 para 1 193 838. Por 
outro lado, o número de beneficiários titulares, 
ou seja aqueles que descontam, apresenta um de-
créscimo dos beneficiários com idades inferiores 
a 40 anos e um crescimento dos abrangidos pelo 
escalão etário dos 60 aos 80 anos.
No entanto, a despesa por beneficiário registou 

um crescimento na ordem dos 9,6% em 2016 e 
5,8% em 2017 e a receita registou apenas um au-
mento de 5,4% em 2016 e 1,6% em 2017. São 
sinais de que nada se fizer, este subsistema de 
saúde tem os dias contados. Será isto que o Go-
verno pretende?

criMEs sEXuais cOntra crianÇas na intErnEt subiraM 40% até OutubrO
falando a propósito do dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração sexual e o 
abuso sexual que foi assinalado segunda-feira em lisboa, a inspetora-chefe da unidade nacional 
de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológico (UNC3T) referiu que a investigação e a 
deteção dos agressores sexuais resulta não só da apresentação de denúncias mas de todo um tra-
balho de “prevenção e monitorização” no espaço da internet. Carla Costa admitiu que a investigação 
deste tipo de crimes é morosa e “por vezes complicada”, porque implica a colaboração de outras enti-
dades - servidores e operadores -, exigindo a intervenção de um juiz para autorizar certas diligências.
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taP inaugura três novas ligações 
Para o continente americano em 2020

A transportadora Aérea portuguesa 
aposta em três novos destinos no bra-
sil, Canadá e Estados Unidos.

A TAP vai começar a voar, no início de 2020, 
para três novos destinos no Brasil (Maceió), Ca-
nadá (Montreal) e Estados Unidos (Boston), sen-
do que esta ligação aos EUA será de e a partir de 
Ponta Delgada.

Em comunicado ontem divulgado, a TAP refere 
que as três novas ligações vão ao encontro da es-
tratégia da empresa em “apostar fortemente nas 
Américas” e reforçam “a tendência de forte cres-
cimento da atividade no mercado brasileiro e do 
Atlântico Norte”. Com as novas ligações entre 
Lisboa e Montreal e Ponta Delgada e Boston, a 
TAP aumenta para 11 as rotas no Atlântico Nor-
te, número que quase quadruplica face às três 
que registava em 2015. Citado no comunicado, 
o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Ne-
ves, refere que “este é mais um passo importante 

no plano de diversificação e expansão da rede 
da companhia, que reforça a sua exposição a no-
vos e menos voláteis mercados”, acrescentando 
que as 11 rotas no Atlântico Norte estão em linha 
com o número de rotas com o Brasil.
A nova ligação a Montreal, no Canadá, terá 

seis frequências semanais, com voos a sair da 
capital portuguesa todos os dias da semana, 
exceto às quartas-feiras, cerca das 14h55.
A abertura da rota Ponta Delgada-Boston, vem 

juntar-se a Lisboa-Boston, fazendo com que a 
transportadora passe a dispor de duas ligações 
diretas com cidade ‘hub’ da JetBlue (parceira 
da TAP), o que lhe permitirá reforçar o núme-
ro de passageiros provenientes de vários pontos 
dos EUA. Com estas novas rotas e outros in-
crementos na oferta, a TAP estima transportar 
entre Portugal e o Atlântico Norte mais de 390 
mil norte-americanos (85 mil nas duas rotas) no 
próximo ano. O comunicado adianta que atual-
mente a TAP transporta perto de um milhão de 
passageiros da América do Norte, sendo que 
este representa já um dos três principais merca-
dos da transportadora. A ligação a Maceió, que 
será operada com Airbus 321LR, vai ser a 11.ª 
da TAP com destino ao Brasil, sendo a primeira 
vez em cinco anos que a companhia anuncia uma 
nova rota com destino a este país.

AgêNcIA luSA

adeus teresa tarouca
FIlomeNA coStA

Foi com uma lágrima rolando pelo rosto 
que recebi a notícia da morte da tere-
sa tarouca, grande Senhora do Fado. 

Esta notícia trouxe-me memórias que estavam 
arrumadas no tempo, por mim já vivido. Sau-
dades da minha infância lá por Campolide, na 
Travessa Estevão Pinto. 
As nossas casas juntinhas, nós no 8 e eles no 6. 

Oriunda de família nobre e abastada (Condes de 
Tarouca) Teresa não tinha permissão para can-
tar o fado, ela e seu primo Hermano da Câmara 
(que ainda não era Freire, e por certo partia co-
rações, com a sua beleza de rapaz) cantarola-
ram algumas vezes no pátio do prédio de meu 
avô (onde vivíamos). 
Tempos que não voltam, deixaram recorda-

ções lindas na minha infância. Saltei muitas 
vezes à corda com as suas irmãs mais novas, 
Madalena e Rosarinho, seu irmão Fernando era 
o meu suspiro de adolescente, António e sua 
irmã Jinny eram a companhia de minha irmã 
Lilocas aos domingos nas idas à Igreja, e aos 
escuteiros da Luz. Que saudades..... às escapa-
delas dos pais lá ia à casa de sua prima Teresa 
de Noronha, (vivia na rua de Campolide) fadis-
ta na época, mas mal vista pelo resto da famí-
lia, naquele tempo era assim, por isso mesmo 
os pais da Teresa não aceitavam esta profissão 
para a sua filha! Fadista nem pensar!
Mas a vida deu voltas e voltas e a Teresa Ta-

rouca foi a fadista que todos nós conhecemos. 
Quando decidiram trocar Campolide pela Es-

trada da Luz, foi uma tristeza para todos nós.
Muito chorou minha Mãe e nós também...... de-
pois.... depois fomos vivendo e as vidas levou 
cada um para seu lado, as visitas diminuindo 
e o tempo.... o tempo... passou e ficaram só as 
lembranças.
A seus familiares, seus irmãos, um abraço 

muito apertado, de sentidas condolências, que 
sua alma descanse em paz e que no reino dos 
Céus continue a cantar o fado. 
Em mim fica uma memória feliz.

cANADá

musical destaca riscos de Perda
de identidade de lusodescendentes

uma dramaturga luso-canadiana atra-
vés do teatro está a abordar os perigos 
dos lusodescendentes na América do 

Norte de “perderam a cultura”, uma barreira 
que “atualmente já foi ultrapassada”.
“Quando imigramos para um novo país, todos 

nós corremos o perigo de perdermos a nossa cul-
tura, a própria língua, o que me aconteceu nos Es-
tados Unidos, pois há muita pressão de fingirmos 
que não somos portugueses”, começou por expli-
car à agência Lusa, Elaine Ávila.

A professora de teatro do Douglas College em 
Vancouver, de 54 anos, cresceu na Califórnia (Es-
tados Unidos), mas está há 30 anos no oeste do 
Canadá, filha de emigrantes do Pico e Faial (Aço-
res). O musical ‘Fado - A Música mais Triste do 
Mundo’ está em exibição na Colúmbia Britânica, 
até dezembro, e retrata as barreiras dos lusodes-
cendentes quer na “língua ou na cultura”. “Atual-
mente vemos imensos escritores emergentes de 

origem portuguesa, tanto nos Estados Unidos 
como no Canadá. Um processo que levou vários 
anos até que conseguíssemos ultrapassar barreiras 
como a imigração, a escola, e o acesso à educa-
ção”, afirmou.
A luso-canadiana diz que se inspirou em algumas 

histórias da comunidade portuguesa de membros 
da terceira idade, os “mais bonitos e impressio-
nantes relatos” que já viu, no Centro Cultural Por-
tuguês de Burnaby (Vancouver). “Coisas como al-
guém de 14 anos que saiu de casa e veio trabalhar 
para o Canadá atravessando meio oceano, ou que 
viram pela primeira vez neve, que foi como que 
flores a caírem do céu. Outros chegaram a Van-
couver, não encontraram trabalho e foram para a 
praia”, descreveu. A peça foi reconhecida em 2018 
pelo Festival Fringe de Victoria (Colúmbia Britâ-
nica) com o Prémio de Melhor Musical Favorito. 
‘Fado - A Música mais Triste do Mundo’ retrata 
o amor e fantasmas nas ruas e casas de fado da 
antiga Lisboa. O espetáculo de teatro e de música 
conta a história de uma jovem mulher confrontan-
do o passado fascista de Portugal e a sua própria 
identidade. Da dramaturga Elaine Ávila e dirigido 
por Mercedes Bátiz-Benét, o musical conta com 
a fadista Sara Marreiros, que interpreta o papel 
do ‘fantasma de Amália Rodrigues’, e ainda com 
a participação dos músicos e atores Natasha Na-
poleão, Lúcia Frangione, Judd Palmer, Pedro Si-
queira, Chris Perrins e Dan Weisenberger.
A peça estará em cena em Vancouver, no Firehall 

Art Centre, de 21 de novembro a 14 de dezembro.

AgêNcIA luSA

EddiE van halEn hOsPitaliZadO dEvidO a cOMPlicaÇõEs nOs trataMEntOs
Eddie van halen foi hospitalizado na semana passada devido a complicações do tratamento contra 
o cancro da garganta. o músico foi internado com problemas intestinais e dor abdominal, como 
contam fontes ao TMZ. O site adianta ainda que o guitarrista, de 64 anos, teve uma má reação 
aos medicamentos que está a tomar para combater o cancro. Entretanto, no domingo, dia 17 de 
novembro, Eddie recebeu alta hospitalar e aproveitou para estar com o filho, Wolfgang Van Halen, 
e ensaiaram uma música juntos.
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caSaIS da SeManao cANto Do Zé

Portugal deFende titulo no euro2020

A selecção portugue-
sa de futebol, atual 
campeã da europa do 

“desporto rei”, classificou-se 
para o euro2020, onde vai 
defender o título.
Mas as coisas não foram as-

sim tão fácies como inicialmente se previa. In-
seridos num Grupo que à partida não levantaria 
grandes dificuldades quanto a uma presença efe-
tiva no Europeu de 2020, Portugal acabou por 
ter de esperar pelo derradeiro encontro, frente ao 
Luxemburgo, para se qualificar.
Poder-se-á dizer que “é o nosso eterno fado”. 

Ou então, que estamos sempre até à última da 
hora para entrar, ou ainda que gostamos de sen-
tir dificuldades pois assim as vitórias têm outro 
sabor.

Mas a verdade é que Portugal, o selecionador 
nacional, Fernando Santos e os jogadores lide-
rados pelo nosso capitão Cristiano Ronaldo, não 
tinham necessidade alguma de sofrer (e de nos 
fazer sofrer) em demasia, ou de termos de andar 
com a calculadora na mão a fazer contas. Não 
nos podemos esquecer que nos apurámos em se-
gundo lugar, num Grupo (B) bastante acessível, 
com a Ucrânia a vencê-lo, quando tudo e todos 
apostavam em Portugal e num passeio pelos en-
contros da qualificação.
Pois não foi isso que acabou por acontecer. Os 

primeiros jogos caseiros, frente à Ucrânia e Sér-
via, respetivamente, Portugal não conseguiu me-
lhor do que dois empates em tantos outros jogos, 
resultados que à partida começaram a dificultar 
o apuramento.
Mas a equipa de todos nós, cujo valor é inques-

tionável, tinha a obrigação de “dar a volta” aos 
acontecimentos e realizar as restantes partidas de 
forma a esquecer os dois primeiros empates. E 
foi isso mesmo que aconteceu, acabando apenas 
por sofrer o percalço de sair derrotada da Ucrâ-
nia, por 2-1, num desafio onde todos nós espe-
rávamos que a seleção nacional vencesse e tran-
quilizasse o povo português. Isso acabou por não 
acontecer e Portugal teve de disputar duas finais, 

nas derradeiras partidas da fase de apuramento. 
A primeira final afigurava-se fácil diante a Lituâ-
nia, no Estádio do Algarve, tal como aconteceu, 
terminando em goleada. Resultado que levantou 
a moral dos jogadores e equipa técnica para a ou-
tra final, essa sim, mais difícil, embora acessível 
às cores nacionais. 
No principado esperava-se um adversário 

aguerrido até porque iria jogar perante o seu pú-
blico. E a conseguir um resultado positivo e com 
a Sérvia a conseguir pontuar na Ucrânia no outro 
encontro decisivo do Grupo, poderia complicar 
as contas a Portugal, privando-o do apuramento 
direto, embora em segundo lugar, remetendo a 
equipa nacional para o “Play Off”. 
Não aconteceu, Portugal, apesar do estado do 

relvado ser deplorável (a UEFA deveria levar em 
atenção os palcos dos jogos de qualificação), e 
impróprio para se jogar futebol, “puxou dos ga-
lões”, mostrou a sua qualidade futebolística com 

Bruno Fernandes a 
abrir o ativo, com 
Cristiano Ronaldo 
(esta apenas a um 
golo dos 100) a fe-
char a contagem e a 
carimbar o passapor-
te português para a 
fase final do Europeu 
de Futebol de 2020.
Europeu que vai ver 

alterada a forma de 
competição, sendo 
disputado de uma 
forma totalmente di-
ferente dos até então 
realizados.
A UEFA resolveu 

colocar em práti-
ca, aluindo ao 60º 

aniversário da prova europeia, a realização do 
evento em doze cidades de diferentes países eu-
ropeus. A prova terá o sorteio da fase final a 30 
de Novembro, em Bucareste, e irá realizar-se du-
rante o Verão de 2020, com a partida de abertura 
marcada para o dia 12 de junho, no Stadio Olim-
pico em Roma, e a grande final ocorrerá no dia 
12 de julho no Estádio de Wembley, em Londres, 
palco em que todos nós portugueses esperamos 
ver a equipa nacional marcar presença.

PS: Em assunto diferente do da crónica, não 
queria deixar passar a oportunidade de referir 
que os homens se vêem pelas ações que concreti-
zam. Daí que, gostaria de publicamente de dizer 
que depois de ouvir as palavras que o Sr. Amí-
lcar proferiu no seu último programa, palavras 
consensuais com as quais me congratulo e acei-
tar o erro de juízo de valor que fez sobre mim 
e os meus escritos, gostaria de lhe dizer que o 
caso já está por mim esquecido apresentando-
-lhe os meus cumprimentos e votos de felicida-
des para o programa e sempre que pretender po-
derá, como homem livre que é, aludir às minhas 
crónicas com a sua análise, crítica ou não, sem 
ofensas ou utilizações indevidas. Assunto encer-
rado.

joSé coStA

   MOrrEu jOsé MáriO brancO
O músico e compositor José Mário Branco morreu aos 77 anos, confirmou à SIC fonte da família. Nascido no Porto, em 
maio de 1942, José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, 
em particular no período da Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação 
cultural. foi fundador do grupo de ação Cultural (gaC), fez parte da companhia de teatro a Comuna, fundou o teatro do 
mundo, a união Portuguesa de artistas e variedades e colaborou na produção musical para outros artistas, nomeadamente 
Camané, amélia muge, samuel e nathalie. Colaborou com outros grandes nomes da música portuguesa como josé afon-
so, sérgio godinho, fausto, janita salomé, entre muitos outros.
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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
especializada em renovações.

OrÇaMEntO gratuitO
RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

inFOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
      cozinha, chão de madeira, 
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

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

imóveis

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores

monumentos

notários

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
 2 c. sopa azeite
150 g chalotas picadas
1 c. sopa caril em pó
250 g cogumelos laminados
1 c. sopa tomilho
qb pimenta preta de moinho
200 g tomate maduro
1 dl bebida de coco
10 g amido de milho
2 c. sopa cebolinho picado 

receIta do cheFe rIBeIro
molho cremoso de cogumelos com caril

PrEParaÇãO: 1. aqueça o azeite numa frigideira larga antiaderente, adicione as cha-
lotas finamente picadas, o caril e os cogumelos laminados. 
2. salteie em lume médio forte mexendo frequentemente. 
3. Entretanto lave o tomate, limpe-o de sementes e pique em pedaços pequenos. junte 
aos cogumelos, o tomilho e a pimenta moída a gosto.
4. misture bem e cozinhe sobre lume moderado durante cerca de 10 minutos, ou até o 
tomate estar macio. 
5. regue com a bebida de coco onde previamente dissolveu o amido de milho e ferva 
durante mais 2 a 3 minutos até o molho engrossar e ter uma consistência cremosa. 
salpique com o cebolinho picado.
6. sirva com massas, aves, carnes assadas ou grelhadas.

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

merceAriAs

5468 Jean-Talon E., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 6$
POr sEMana
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pequenos anúncios
uMa eScoLha certa | teL.: 514-299-1593
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Sudoku

m e m o r A N D u m
6º anivErsáriO dE FalEciMEntO

dOMingOs tErcEira
saíste da vida, mas não 
da nossa vida. Como po-
demos acreditar que mor-
reu quem tão vivo está 
nos nossos corações.
sentimos muito a tua fal-
ta. da tua mulher linda e 
da tua querida família. 
uma missa em honra do 
sr. domingos terceira 
será celebrada, terça-
-feira, 26 de novembro de 
2019 às 18h30, na igreja 
santa Cruz.

necroLogIa

† jOaquiM barradas
Em Montreal, no dia 14 de 
novembro 2019, com 69 anos 
de idade, faleceu joaquim 
barradas. deixa na dor a sua 
esposa Celeste barradas, os 
seus filhos Nelson (Véronique) 
e georgina, a sua neta Kayla, 
e muitos outros familiares e 
amigos.
o velório terá lugar na sexta-
-feira 22 de novembro, das 
14h às 17h, e das 19h às 
21h no Complexe funéraire t. 
Sansregret 3198, rua Ontario 
E. Montreal, QC H1W 1P2.Em 
vez de flores, uma contribui-
ção à fondation du Cancer des Cèdres (Cusm, Centre 
universitaire de santé mcgill) seria extremamente ge-
neroso da vossa parte.
O funeral terá lugar no sábado 23 de novembro na 
igreja Santa Cruz às 13h30, situada no 60, rua Rachel 
O, Montreal, QC H2W 1V5. Renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia que será realizada na 
quarta-feira, 20 de novembro às 18h30 na igreja Santa 
Cruz.
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.

ilda dE OlivEira
1931-2019

faleceu em montreal, quinta-
-feira, dia 14 de novembro de 
2019, com 88 anos de idade, 
a senhora ilda de oliveira 
natural de rabo de Peixe, 
são miguel, açores, esposa 
do já falecido senhor josé 
Paiva macedo. deixa na dor 
seus filhos/as Fátima (José), 
olivia (Charly), ilda (Carlos), 
josé (Pina) e Paulo. netos/
as Emely (marco), Cristovão 
(tracy), Chantal, tania (mi-
guel), Ricardo (Vicky), Ma-
thieu, samantha (andreas), 
donovan e michaël. bisnetos/as shaielle, Christopher, 
Tyrel, Alexandre, Lukas, Juliana, Nicolas, Ismael, Lo-
renzo, Yasmina, nelia e maria, trisneta/o Kamilah e 
giovanni, assim como muito familiares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar sábado, 16 de novembro de 2019 
na igreja santa Cruz. foi sepultada no Cemitério notre-
-dame-des-neiges.
a família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. bem haja.

†

m e m o r A N D u m
5 anOs dE saudadEs
aníbal vEntura
20/01/1941  -  18/11/2014

Pai, não posso acreditar que 
cinco anos já passaram des-
de que tu partiste. sinto a 
tua falta todos os dias.  Pois 
não perdi só um pai, perdi o 
meu melhor amigo. mas sei 
que não estás longe! Perto 
de mim, sinto a tua presença. 
o teu corpo partiu mas a tua 
alma ficou e continua a dar-
-me força e coragem para en-
frentar a vida.  
Querido pai, desejo que es-
tejas bem e a olhar por nós.   
descansa em paz até ao dia 
em que nos voltaremos a en-
contrar.  

Teu filho que te adora! 
Walter e esposa.

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

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!

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

2 4
9

3

eMpregoS
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 P j v E d
1-liverpool 34 12 11 1 0
2-leicester City 26 12 8 2 2
3-Chelsea 26 12 8 2 2
4-Man. City 25 12 8 1 3
5-Sheffield United 17 12 4 5 3 
6-Arsenal 17 12 4 5 3
7-Man. United 16 12 4 4 4
8-Wolverhampton 16 12 3 7 2
9-Bournemouth 16 12 4 4 4
10-Burnley 15 12 4 3 5
11-B&H Albion 15 12 4 3 5
12-Crystal Palace 15 12 4 3 5
13-Newcastle 15 12 4 3 5
14-Tottenham 14 12 3 5 4
15-Everton 14 12 4 2 6
16-West Ham 13 12 3 4 5
17-Aston Villa 11 12 3 2 7
18-Watford 8 12 1 5 6
19-southampton 8 12 2 2 8
20-Norwich City 7 12 2 1 9

Inglaterra
PremIer league

cLaSSIFIcaÇão do prIncIpaIS caMpeonatoS

 P j v E d
1-juventus 32 12 10 2 0
2-Internazionale 31 12 10 1 1
3-Lazio 24 12 7 3 2
4-Cagliari 24 12 7 3 2
5-Atalanta 22 12 6 4 2
6-Roma 22 12 6 4 2
7-Napoli 19 12 5 4 3
8-Parma 17 12 5 2 5
9-Fiorentina 16 12 4 4 4
10-Hellas Verona 15 12 4 3 5
11-Udinese 14 12 4 2 6
12-Torino 14 12 4 2 6
13-Sassuolo 13 11 4 1 6
14-Milan 13 12 4 1 7
15-Bologna 12 12 3 3 6
16-Lecce 10 12 2 4 6
17-Genoa 9 12 2 3 7
18-Sampdoria 9 12 2 3 7
19-SPAL 2013 8 12 2 2 8
20-Brescia 7 11 2 1 8

 P j v E d
1-Paris sg 30 13 10 0 3
2-Marseille 22 13 6 4 3
3-Angers 21 13 6 3 4
4-Saint-Étienne 21 13 6 3 4
5-Lille 19 13 5 4 4
6-Montpellier 19 13 5 4 4
7-Bordeaux 19 13 5 4 4
8-Stade de Reims 19 13 5 4 4
9-Nantes 19 13 6 1 6
10-Rennes 18 12 5 3 4
11-Monaco 18 13 5 3 5
12-Brest 17 13 4 5 4
13-Nice 17 13 5 2 6
14-Lyon 16 13 4 4 5
15-Amiens 16 13 4 4 5
16-Strasbourg 15 13 4 3 6
17-Metz 13 13 3 4 6
18-Dijon 12 13 3 3 7
19-Toulouse 12 13 3 3 7
20-nimes 11 12 2 5 5

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-barcelona 25 12 8 1 3
2-Real Madrid 25 12 7 4 1
3-Atlético Madrid 24 13 6 6 1
4-Sevilla 24 13 7 3 3
5-Real Sociedad 23 13 7 2 4
6-Valencia 20 13 5 5 3
7-Getafe 20 13 5 5 3
8-Athletic 20 13 5 5 3
9-Granada 20 13 6 2 5
10-Osasuna 19 13 4 7 2
11-Villarreal 18 13 5 3 5
12-Levante 17 13 5 2 6
13-Valladolid 17 13 4 5 4
14-Alavés 15 13 4 3 6
15-Eibar 15 13 4 3 6
16-Mallorca 14 13 4 2 7
17-Real Betis 13 13 3 4 6
18-Celta de Vigo 9 13 2 3 8
19-Espanyol 8 13 2 2 9
20-Leganés 6 13 1 3 9

eSPanha
lIga BBVa

 P j v E d
1-Flamengo 81 34 25 6 3
2-Palmeiras 68 33 19 11 3
3-Santos 65 33 19 8 6
4-Grêmio 56 33 16 8 9
5-A. Paranaense 53 33 15 8 10
6-São Paulo 53 33 14 11 8
7-Internacional 50 33 14 8 11
8-Corinthians 50 33 12 14 7
9-Bahia 44 33 11 11 11
10-Vasco 44 34 11 11 12
11-Goiás 43 33 12 7 14
12-Fortaleza 42 33 12 6 15
13-Atlético Mineiro 41 33 11 8 14
14-Botafogo 36 33 11 3 19
15-Ceará 36 33 10 6 17
16-Cruzeiro 36 33 7 15 11
17-Fluminense 35 33 9 8 16
18-CSA 29 33 7 8 18
19-Chapecoense 25 33 5 10 18
20-Avaí 18 33 3 9 21

lIga do BraSIl
BraSIleIrão SerIe a

HélDer DIAS

F1 max verstaPPen domina e vence gP do brasil

com Samba, choros e 
muita emoção, max 
verstappen, red bull, 

vence depois de ter domina-
do todo o fim de semana o 
grande prémio do brasil em 

Interlagos, conquistando assim a sua terceira 
vitória na temporada. 
A emocionante corrida contou  ainda com a 

presença no pódio de Pierre Gasly Toro Rosso e 
Hamilton (temporariamente) vindo a ceder para 
Carlos Sainz McLaren. A corrida viu a dupla da 
Ferrari abandonar depois de Sebastian Vettel ter 
batido em Charles Leclerc causando um furo no 
pneu das duas Ferraris. 
“Eu deixei espaço suficiente para Vettel, não 

consigo entender como foi possível colidir”, disse 
entristecido Leclerc. Como o azar não chegasse 
para a Ferrari, a Mclaren  também comungou da 

mesma sorte pois o suposto terceiro lugar do pó-
dio foi retirado a Lewis Hamilton o qual também 
se envolveu num acidente nas voltas finais com 
Alexander Albon, danificando a  asa dianteira e 
sendo ultrapassado por Pierre Gasly. Tentando re-
tomar a posição na última volta, Hamilton e Gasly 
receberam a bandeira quadriculada praticamente 
juntos, com o piloto da Toro Rosso vencendo a 
disputa in extremis e subindo ao pódio na segunda 
posição. Hamilton cruzou a linha de chegada em 
terceiro, mas foi penalizado pelo acidente  com 
Alexander Albon nas voltas finais da corrida cain-

do para a sétima posição na corrida. “As minhas 
desculpas a Albon, disse Hamilton no final da cor-
rida, foi completamente a minha culpa”, Carlos 
Sainz foi promovido para a terceira posição, mas 
a penalidade não saiu a tempo do espanhol poder 
festejar no pódio. 
Valteri Bottas foi o primeiro dos pilotos que lu-

tavam na frente do pelotão a abandonar a corrida, 

depois que seu McLaren abortou deixando para 
trás de si o tradicional fumo branco. Como o carro 
do finlandês não estava  em posição correta e em 
segurança para os outros pilotos foi necessário a 
presença pela primeira vez do carro de segurança 
e isto na 54 das 71 voltas a rodar no circuito de 
Interlagos permitindo assim e ao mesmo tempo 
a Max Verstappen e Charles Leclerc de calçarem 
pneus novos, não deixando no entanto Verstappen 
de perder a liderança da corrida para Hamilton, no 
entanto o holandês numa sublime ultrapassem ra-
pidamente se apoderou dos comandos da corrida. 

A Mercedes optou por fazer entrar Hamilton as 
boxes durante o segundo carro de segurança e o 
britânico com pneus de goma lisa rapidamente ul-
trapassou Gasly antes de perseguir Albon, mas... 
já estava escrito que o simpático tailandês não iria 
subir ao pódio pois o britânico na  entrada do Bico 
de Pato, bateu e foi então que depois da inves-
tigação que os Comissários da corrida decidiram 

punir Hamilton com 5 segundos delegando-o para 
a sétima posição. A minha nota de brilhante vai 
para Carlos Sainz que fez uma impecável corrida 
de recuperação largando como lanterna vermelha 
da última posição e recebendo a bandeira quadri-
culada na quarta posição, sendo promovido para a 
terceira posição depois  da penalidade de Hamil-
ton. Lance Stroll Racing Point, vítima dos destro-
ços deixados pelo acidente dos Ferraris furando 
um pneu e destruindo a suspensão dianteira foi 
obrigado a abandonar: “não tenho muito a falar da 
tarde de hoje !Foi realmente uma tarde desaponta-
dora”, disse o piloto canadiano. 
Próximo encontro para o último Grande Prémio 

da época este em Abu-Dhabi dentro de duas se-
manas.
reSultADoS FINAIS
1-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
2-Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda)
3-Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault)
4-Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari)
5-Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

rainha isabEl ii tErá “PErdidO O cOntrOlO” dO PaláciO, diZ EsPEcialista
O especialista em realeza, Nicholas Witchell, correspondente da BBC, afirmou que a rainha aparenta 
“ter perdido o controlo” do palácio de Buckingham. Estas foram declarações que surgiram após a polé-
mica gerada à volta da mais recente entrevista do príncipe andré. “Eles teriam avisado, se o conselho 
tivesse sido ouvido, para não o fazerem. A rainha foi informada, mas ela tem 93 anos e já não tem o 
controlo forte que tinha, se é que alguma vez o teve”, nota Witchell. “Agora há a falta de um controlo 
central. tivemos dois episódios em apenas dois meses de membros mais velhos da realeza a fazerem 
o que queriam”, lamenta, recordando ainda o caso do príncipe harry, que processou tablóides. 
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19inglEsEs vOltaM a cOlOcar brunO FErnandEs na órbita dO ManchEstEr unitEd
a imprensa britânica volta, esta segunda-feira, a dar conta do alegado interesse do manchester united, 
na aquisição de Bruno Fernandes, jogador pelo qual levaram uma ‘nega’ no decorrer do mercado de 
verão. o jornal britânico the sun parte de notícias veiculadas pela imprensa portuguesa a propósito da 
alegada necessidade de o sporting encaixar 65 milhões de euros para fazer face a dívidas para reforçar 
que esta seria a altura exata para ‘atacar’ o internacional português. Além dos red devils, também o 
tottenham estará a seguir com especial atenção a situação do médio de 25 anos, por quem a direção 
liderada por Frederico Varandas estará a exigir cerca de 65 milhões de libras - 76,2 milhões de euros.

bruno de carvalho disPensado de sessão de
julgamento Por trabalhar e não ter carro PróPrio

o antigo presidente do Sporting foi dis-
pensado da segunda sessão de julga-
mento do caso das agressões em Al-

cochete. bruno de carvalho alegou não ter 
carro e ter uma ocupação profissional que 
lhe toma quatro horas por dia, duas de ma-
nhã e duas à tarde. 
Além de Bruno de Carvalho, outros 19 argui-

dos foram também dispensados da próxima 
sessão. O julgamento do processo do ataque à 
academia de futebol do Sporting, em Alcoche-
te, começou esta segunda-feira no Tribunal de 
Monsanto, em Lisboa, com 44 arguidos.
Bruno de Carvalho apresentou-se como “co-

mentador desportivo”. Bruno Jacinto, ex-oficial 
de ligação aos adeptos do Sporting, afirmou, em 
tribunal, que soube na véspera da intenção da 
claque Juventude Leonina em invadir a acade-
mia. O único dos 44 arguidos a prestar decla-
rações no arraque do julgamento, contou ainda 
que recebeu um SMS de Tiago Silva, gestor 
de bilhetes da claque, sobre a ida à academia e 
disse que era “normal membros da claque irem 
à academia falar com jogadores e treinadores” 
quando havia maus resultados.
Disse também que informou André Geraldes, 

ex-team manager da equipa de futebol, por 
mensagem, mas que este não respondeu, mes-
mo depois de o tentar contactar várias vezes.
Em agosto deste ano, o juiz de instrução crimi-

nal Carlos Delca decidiu levar a julgamento os 

44 arguidos nos exatos termos da acusação do 
Ministério Público (MP), no âmbito do proces-
so do ataque à Academia.
Foram pronunciados 41 elementos do Gru-

po Organizado de Adeptos Juventude Leonina 
(Juve Leo) e do subgrupo Casuais (Casuals), 
em coautoria, por 40 crimes de ameaça grava-
da, por 19 crimes de ofensas à integridade física 
qualificadas e por 38 crimes de sequestro (97 
crimes classificados como terrorismo, puníveis 
com pena de prisão de dois a 10 anos).

Estes 41 arguidos estão também pronunciados 
por dois crimes de dano com violência, por um 
crime de detenção de arma proibida agravado e 
por introdução em lugar vedado ao público.
todos negam os factos que lhes são imputa-

dos e acreditam numa absolvição. Há sessões 
marcadas no tribunal de monsanto até feve-
reiro, ficando a sala reservada até abril.

  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

12ª 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

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

2019/11/22 leixões 12:15 santa Clara
  varzim 15:45 gs loures
2019/11/23 sertanense 9:00 farense
  sC Espinho 10:00 arouca
  académico de viseu 10:00 feirense
  fC famalicão 11:45 académica oaf
  sC braga 13:30 gil vicente
  fC vizela 15:45 Benfica
2019/11/24 sintra football 10:00 marinhense
  juv. Pedras salgadas 10:00 Canelas 2010
  P. ferreira 10:00 ad sanjoanense
  anadia fC 10:00 beira-mar
  moreirense 10:00 Cd mafra
  rio ave 10:30 fC alverca
  fC Porto 12:30 v. setúbal
  gd Chaves 15:00 belenenses sad

taça de Portugal
4ª EliMinatória

Não há celebrações na rua, ninguém pa-
rece em festa por dentro, não há de-
monstrações de orgulho nacionalista, 

enfim, claramente estamos mal-habituados.
Até porque Portugal é por esta altura um caso 

raro: constitui com os gigantes França, Alema-
nha e Espanha o grupo dos países europeus que 
esteve em todas as grandes competições interna-

cionais no novo século (que não começou pro-
priamente ontem).
O que no fundo diz tudo.
A seleção habituou-nos a alcançar o sucesso e 

o melhor que conseguimos é ficar indiferentes 
perante mais um apuramento. Por vezes até fi-
camos aborrecidos com a falta de qualidade téc-

nica.
Parece-me ingratidão. Pelo menos eu, que vivi 

uma infância inteira com duas fases finais em 
oito possíveis, sinto que é uma grande ingrati-
dão.
A verdade é que pode não ser sempre bonito, 

pode não ser sempre perfeito, mas na altura certa 
Portugal não falha.

Não falhou, por 
exemplo, nos dois 
play-offs com a Bós-
nia, não falhou no 
play-off com a Suécia, 
não falhou na rece-
ção à Suíça, no último 
jogo de apuramento 
para o Mundial 2018, 
e não falhou na deslo-
cação ao terreno difícil 
(e aqui fala-se mesmo 
do estado do relvado) 
do Luxemburgo.

A verdade, por isso, é que apurar-se para as 
grandes competições tornou-se normal e corri-
queiro para a Seleção Nacional.
Mas convém não esquecer o essencial: que a 

história nos diz que há mais mérito do que faci-
litismos nestas conquistas e que na altura certa 
Portugal não falha.

Portugal, na altura
certa não Falha
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nós não entendíamos por-
que os exames médicos di-
ziam que estava tudo bem 
quando eu me sentia tão mal. 
ao visitar o XaMã india-
nO, soubemos que fomos 
vítimas de uma bruxaria 
em Portugal. ficámos mui-
to surpresos, porque nunca 

fizemos nada de errado com ninguém, até que o 
XaMã indianO Curou-nos, através de um ri-
tual indígEna e nos mostrou o rosto de nosso 
inimigo escondido no fogo. obrigado MaEstrO 
XaMã, que deus te abençoe sempre. 

rObErtO E susan

meu nome é lúcia 
duartE, dou este tes-
temunho porque graças 
ao XaMã indianO es-
tou curtindo meus filhos. 
Eu fui muito afetada pela 
separação com o meu 
marido e os problemas 
judiciais, já que eu que-
ria ter a custódia dos 
meus filhos. Mas graças 
aos rituais dO XaMã 

indianO, tudo correu a meu favor e eu serei eter-
namente grata porque ElE FEZ O iMPOssívEl, 
POssívEl. Ele obedece.

nãO havia sOluÇãO! 
não houve saída, o nos-
so relacionamento foi 
dissolvido após 35 anos 
de casamento! foi o que 
pensámos, porque os 
problemas entre nós es-
tavam piorando. lutámos 
por tudo, até que visitá-
mos o XaMã indianO 
que encontrou a solução 
para nossa união, tran-

quilidade e felicidade. recomendamos, se estiver 
em conformidade. 

Maria E antóniO.


