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União Faz a Força
Jorge Matos, diretor adjunto
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elho adágio mas verdadeiro, há um conjunto
de perguntas que insistem connosco para que
uma resposta lhes seja dada, mais hoje mais
amanhã, teremos que acabar por o fazer mesmo que
isso nos perturbe e possa inquietar.
É sabido e terá de ser aceite que cada um tem a sua caminhada própria na vida e na comunidade, mas o andamento não é o mesmo para todos, as circunstâncias são
diferentes e até divergentes de umas para outras pessoas.
Feito um exame por mais breve e rápido que possa ser e
olhando para a comunidade que somos hoje, fácil nos será
verificar que muito se tem feito através de todos esses
anos, talvez muito mais haja para fazer. A caminhada do
ser humano é muito complexa e misteriosa, esta afigura-se muito longa, não há tempo a perder, na realidade não
haverá meta a atingir, a nossa missão é caminhar e chegar o mais longe possível mesmo sem saber claramente, o
como o onde e o quando. Neste nosso andar e na esperança de chegarmos, a nossa comunidade tem que dar-se as
mãos, de olhar-se de outra forma. Não seja só nas épocas
festivas, é necessário encher-se de nova coragem, mais
respeito uns pelos outros. Parece ter chegado a hora de
repensar a forma de nos situarmos na nossa comunidade.
Nesta não deverá haver donos, nem grupos privilegiados,
nem pessoas mais importantes que outras, nem distinções
baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura ou na posição
social. É preciso ter mais presente o património que temos
vindo a desenvolver ao longo dos anos da comunidade.
Todos gozamos da mesma dignidade e de igual liberdade.

Festejo do Centenário da
Igreja St. Vincent Ferrier

São Martinho
em Sainte Thérèse
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Feliz Aniversário Joe Rego
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Portugal é “porta de trânsito” de “quantidades absurdas de cocaína”
Artur Vaz falava aos jornalistas à margem da sessão de abertura do Seminário sobre Tráfico de Estupefacientes Transfronteiriços - Projeto Caravela, que decorreu na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa,
com a presença da Procuradora-geral da República, Lucília Gago, do diretor nacional da PJ, Luís Neves,
e do diretor do departamento de combate à droga da Polícia Federal do Brasil, Elvis Secco, entre outros.
Segundo Artur Vaz, Portugal, em virtude da posição geográfica e da existência de “especiais relações”
com países da América Latina, designadamente o Brasil, leva a que as organizações criminosas internacionais “parasitem muitas das estruturas de transporte” de grandes quantidades de cocaína.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Portuguese Waltzes

eSCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

Câmbio do dólar canadiano
26 de novemBRO de 2019
1 euro = cad 1,483210

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

Agenda comunitária
jantar da SEXTA-FEIRA do centro
O Centro Comunitário do Espírito Santo organiza o jantar
no dia 30 de novembro de 2019. A ementa é sopa, sobremesa e café, bitoque (17), filet de peixe (14).
Reservas José Costa: 514-812-7617.
jantar na apc
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar
sexta-feira 30 de novembro de 2019 às 19h. A ementa
será: sopa, bacalhau à brás ou carne de porco 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. Conceição: 514255-4849 ou pelo Facebook.
AVISO IMPORTANTE A TODOS OS SOCIOS DA APC
Vimos por este meio informar que a Assembleia Geral ordinária, agendada para o dia 24 de novembro, foi adiada
e irá realizar-se no domingo 1 de dezembro 2019 pelas
13h. Agradecemos desde já a vossa presença.
AngariAÇÃO DE FUNDOS PARA O CaNCRO
A festa tradicional de angariação de fundos para o cancro organizada pela Sra. Alice Cabral será realizada no
sábado, dia 7 de março de 2020 às 19h, na missão de
Nossa Senhora de Fátima situada no 1815 rua favreau,
em Chomedey. Para mais informações: Ângelo ou Alice 514-695-8777.
Matança do Porco
A Comissão de festas de São Pedro organiza na Associação Portuguesa de Ste-Thérèse a sua festa tradicional da Matança do Porco no dia 22 de fevereiro às 19h.
A festa será animada pelo DJ Moreira e David de Melo.
Para mais informação: Humberto Soares: 514-8260851 ou Sara Batista: 514-512-0325 ou Jerry Arruda:
514-992-6753.
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883
T.: 514.499.0359

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

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

CENTROS
Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045

ESCOLAS
Portuguesa de laval
Santa cruz

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011

FILARMÓNICAS
Divino Espírito Santo
portuguesa de montreal

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

IGREJAS
Missão Santa Cruz
Missão de NOSSA SRA. de Fátima

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

grupos Folclóricos
Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Grupo f & e português de Montreal
Ilhas do Encanto
Praias de Portugal

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.743.7355
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

Manuel Carvalho

Q

uando o Richard Simas me anunciou que
o seu livro intitulado
“The Mystery of the Portuguese Waltzes” iria ser editado no
mês de Dezembro, fiquei um pouco aturdido.
Portuguese Waltzes! Mas que raio era aquilo?
Depois que ele, com um sorriso bem-disposto
e aquele seu ar descontraido me explicou que
“Portuguese Waltzes” são as Valsas Portuguesas, ainda mais baralhado fiquei. Nunca tinha
ouvido falar em tal coisa. E mais uma vez ele
teve a paciência de me informar que as “Valsas
Portuguesas” eram a música levada para a Terra
Nova pelos pescadores portugueses das frotas
bacalhoeiras, que um popular músico local, Art
Stoyles, recolhera e divulgara em St. John.
Espicaçado, mal nos separámos, fui logo vasculhar na net e, para meu espanto, deparei com
abundante informação e mesmo alguns vídeos
que abordavam o assunto.
Valsas Portuguesas! Para mim, valsas eram as
músicas tocadas nos salões de Viena e que mais
tarde se disseminaram pelos salões de toda a Europa. Vinha-me logo à mente o famoso Danúbio
Azul composto por Johann Strauss II e clássico
filme da vida da imperatriz Sissi, imortalizada
pela atriz Romy Schneider.
Este episódio também me veio relembrar uma
história das “couves portuguesas” que eu já tinha praticamente esquecido. Os meus antigos
colegas de trabalho estavam-me constantemente
a falar da sopa que saboreavam nos restaurantes
portugueses que tinha como principal ingrediente a tal “chou portugaise” que também poderia
ser encontrada à venda no Mercado Jean-Talon.
Incapaz de controlar por mais tempo a minha
curiosidade um belo dia dirigi-me ao mercado
onde, após difícil investigação, que incluiu perguntas a torto e a direito aos comerciantes, lá

consegui recolher a informação que pretendia.
Afinal a tal “ chou portugaise” era a corriqueira
couve galega, imprescindível no suculento caldo
verde.
Ri-me, então, a bom rir, como desta vez me ri
desta fascinante história das “Portuguese Waltzes” que o Richard foi desencantar para nos presentear com uma bela história que dá vida ao seu
livro. As voltas que o mundo dá, neste caso que
a música e as línguas dão.

E já agora, se querem ficar mais informados sobre o assunto, vão sexta-feira, às 18h, assistir à
sessão cultural do Núcleo de Leitura da Biblioteca José d’Almansor, no Centro Comunitário
de Santa Cruz. Richard Simas, com a sua eterna
bonomia, lá estará para vos receber. Não darão o
vosso tempo por mal empregue, garanto.

Morrem 13 crianças por hora no mundo devido à sida
De acordo com os mais recentes estudos globais apresentados pelo Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), em Joanesburgo, a sida e as suas consequências causam uma média diária de
320 mortes de menores, sendo que a África subsaariana é a região mais afetada. Só a África Subsariana alberga cerca de 2,4 milhões dos 2,8 milhões de crianças que, segundo as estimativas, vivem com
o VIH (que desencadeia a SIDA) em todo o mundo. Os dados revelaram que entre os adolescentes,
a população feminina é quase três vezes mais vulnerável à infeção do que a população masculina.
Durante 2018, foram registadas cerca de 160 000 novas infeções em crianças até aos 9 anos.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Quando

se criam maus hábitos

texto:
jorge correia

O

processo de impeachment do atual presidente Donald Trump
nos EUA continua a marcar a
ordem do dia, senão mundial,
pelo menos nos EUA. Senão fosse a seriedade
do assunto era caso para rir, tal o rol de mentiras, de teatro grotesco, de falsidades, de péssimos comportamentos que se verificam amiúde
de representantes democraticamente eleitos
que se comportam pior do que garotos mimados e mal educados num infantário. O que nos
ensina este triste episódio democrático?
O mais evidente, e julgo que o menos falado
pois dada a sua repetitividade tornou-se no novo
normal, é a indecorosa forma de estar na política
assim como a iniquidade presente em todos os
atores políticos. As regras do jogo variam consoante o participante, e se para uns os critérios
são uns, para outros os critérios mudam inesperadamente, e diga-se, sem vergonha alguma. A
desfaçatez é de tal ordem que é penoso ver homens adultos, com a sua maturidade bem visível,
lutando para justificar pensamentos, intenções e
atos que ferem a mais elementar consciência humana. E neste jogo pernicioso criam-se precedentes, que depois se transformam em hábitos pela
sua incontestada repetição, que pela sua perversão criarão mais tarde desaires dos quais depois
toda uma nação sofre as suas consequências. Os
responsáveis políticos, em especial aqueles que
estão nas rédeas da governação ou têm papéis
fundamentais no funcionamento do Estado, são

Admirável

confrontados com assuntos complexos, quase
sempre que envolvem soluções de compromisso
e não soluções ótimas, e quando se fala de compromisso fala-se naturalmente de que as partes
envolvidas terão que ceder muito ou pouco para
a harmonia do conjunto. Este problema é mal entendido pela população em geral, muito também
por culpa dos responsáveis políticos pois esta situação dá-lhes latitude para promessas eleitorais.
Daí vermos, cada vez mais, assuntos complexos
reduzidos a slogans simples e atraentes, que permitindo a manipulação das massas populares,
têm o seu lado sombra de destorcer a realidade.
Em Portugal, na semana passada, assistimos a
uma manifestação dos polícias, forças de autoridade necessárias e fundamentais num Estado.
O deputado único do Chega, partido de tendência extremada à direita, juntou-se à manifestação tendo até discursado na mesma. Sem pôr em
causa as reivindicações dos polícias, reivindicações essas amplamente reconhecidas por todos
e, portanto, nem sequer postas em causa, muitos
vieram logo em crítica à participação do deputado do Chega nessa mesma manifestação. Pergunto eu qual a admiração do fenómeno? Será
que perderam de vista o quanto inúmeros sindicatos em Portugal são manipulados por partidos,
em particular da “extrema esquerda”? Quantos
dirigentes de sindicatos sentam-se ou se sentaram nas direções de partidos, ou também, quantos dirigentes partidários estiveram ao lado dos
sindicatos em manifestações e discursaram nas
mesmas? Este é um exemplo de um hábito que
se criou e deixou-se enraizar mas cujas regras
se aplicam só em determinada circunstância.
Deixem-me ser claro: todos os sindicatos deve-

mundo

texto: Ricardo
Araújo Pereira

escobrir o significado
de frases que eram
comuns há 20 anos é
agora trabalho de historiadores. Por exemplo, “discar um número”, expressão oriunda do longínquo tempo em que
os números, num telefone, figuravam num
disco.
Ou “deixar o telefone fora do descanso”, frase
contemporânea da altura em que a única maneira de evitar chatos era evitar toda a gente. Era
o tempo em que, quando o telefone tocava, perguntávamos “quem será?”, porque o nome de
quem contactava não estava escrito no mostrador (até porque não havia mostrador). Mesmo
algumas frases que se mantêm, tais como “se
pretende informações, prima 1”, são resquícios
de um tempo em que as teclas do telefone se premiam – verbo que hoje é exagerado uma vez que,
em geral, nem há teclas nem, em rigor, se prime
uma imagem. Ah, fascinantes arqueologias linguísticas! Todas elas relativas, curiosamente, ao
universo dos telefones. A humanidade resolveu
desenvolver o telefone com um empenho que
não dedicou a qualquer outro objecto. Isso deve-

D
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Glovo

-se, provavelmente, ao facto de a humanidade ter
descoberto que não gosta de calor humano. Toda
a gente preza calor humano em teoria, mas na
prática ninguém o estima. Isso é especialmente
evidente quando – e este é um dos casos em que
a crueza do exemplo é desculpada pela pertinência da observação – quando, dizia, nos sentamos
na retrete e a argola ainda está morna por causa
do utilizador que nos antecedeu. Ninguém aprecia a sensação e, no entanto, aquilo que nos repugna não pode ser definido de outra forma: é,
sem dúvida nenhuma, calor humano.
Sucede então que a humanidade não gosta de
calor humano mas gosta de frieza humana. Nada
contra o contacto com outros seres humanos,
desde que seja à distância. Donde, o telefone. A
melhor qualidade de um produto é, aliás, oferecer ao consumidor a possibilidade de não sair de
casa. Trabalhe a partir de casa, adquira este sistema de cinema em casa, agora já pode ir ao ginásio sem sair de casa. O que significa que, além
do telefone, a casa também mudou muito. Antigamente, o que se valorizava eram os pretextos
para sair de casa. Aliás, sair de vez em quando
de casa era uma condição essencial para suportar
melhor a vida em casa. Tendo em conta a nova
realidade, não sei para onde vai o mundo. Mas,
em princípio, é para casa.

riam ser independentes de movimentos partidários, sejam eles quais forem. A sua função é ser
um parceiro representativo dos trabalhadores de
determinada área e não braço político que serve
de arma para os fins políticos dos partidos. Hábitos como estes que descrevo instalam-se e vêm
corroendo a relação entre o cidadão e a política.
Não é assim de admirar que as extremas, sejam
de direita ou de esquerda, agarrando-se a factos verídicos e por isso incontestáveis, ganham
terreno em prejuízo das liberdades individuais.
Não é assim de admirar que os eleitorados da
extrema esquerda passem para a extrema direita
e vice-versa: os extremos tocam-se! Hoje, mais
que nunca, é necessária uma especial atenção ao
comportamento dos agentes políticos e à forma
como estes interagem com os cidadãos. Precaver
é mais eficiente, e sobretudo, menos doloroso,
que reconstruir após a destruição.
aStrólogo – grande MÉdIuM VIdente

proFeSSor aIdara

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
Falo Português
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Delta Cafés entra nas farmácias com gama de cafés funcionais
“Os dois produtos direcionados para as farmácias serão lançados no decorrer do primeiro trimestre” do próximo ano, disse Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro - Delta
Cafés, aos jornalistas, à margem do “Evento de Inovação Delta 2019 - Blending Tomorrow”, que
decorreu em Lisboa. O gestor adiantou que a primeira gama de cafés funcionais no mercado
nacional, designados por aQtive Coffees, será comercializada pela Edol. A Delta Q desenvolveu esta gama em parceria com o laboratório português Edol, produtos farmacêuticos, e
a Diverge, que é o centro de inovação do grupo, onde trabalham a tempo inteiro 20 pessoas.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Feliz Aniversário Joe
joão arruda

M

omentos especiais
tal como aniversários, dia dos namorados, aniversários de namoro ou de casamento, sempre
merecem uma comemoração
inesquecível.
Tudo isto iniciou-se em agosto, Idelta, uma
senhora admirável falou de organizar uma festinha para Joe Rego, o seu marido, para o seu
60º aniversário, mas tudo isso era organizado em
segredo.

Pouco a pouco organizou-se com a data escolhida que foi sábado passado, 23 de novembro e
a festa foi no Château Classique situado no 6010
Boul. des Grandes-Prairies em St-Léonard. Sem
esquecer os animadores desta linda surpresa, que
foi Eddy Sousa e DJ XMEN que fizeram um trabalho excecional durante toda a noite.
A Sala estava cheíssima de amigos, familiares
e todos são boa gente que adoram o Joe e a sua
linda esposa Idelta Rego. E, sim, ele ficou completamente surpreendido por esta linda festa de
aniversário. Missão cumprida.
Esta é a minha pequena homenagem de fotografias e espero que gostem.
Feliz Aniversário Joe...

Juiz avisa. Assessores da Casa Branca “não podem recusar depor”
O juiz considerou que “ninguém está acima da lei” e determinou que nenhum conselheiro ou assessor da Casa
Branca pode recusar as convocações para depor no Congresso no âmbito do inquérito para a destituição de
Trump, acusado de abuso no exercício do cargo, ao pressionar o Presidente da Ucrânia para investigar a atividade junto de uma empresa ucraniana da qual foi administrador Hunter Biden, filho de Joe Biden, rival político
nas eleições presidenciais de 2020. “Em resumo, o principal argumento dos últimos 250 anos de história americana é que os presidentes não são reis”, escreveu o juiz Ketanji Brown Jackson na sua sentença, acrescentando que eles “não têm súbditos, vinculados à lealdade ou ao sangue, cujo destino têm o direito a controlar”.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

São Martinho
Antero branco
e fotos de
Humberto Cabral

R

ege a tradição
de que “no
dia de São
Martinho, vai-se à adega provar
o vinho”.
Sábado passado, deslocámo-nos
à cidade visinha de Sainte-Thérèse
para assistir à festa de São Marti-

em
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Sainte Thérèse

ras.
A animação musical esteve a cargo
de DJ Machado e de Duarte Froias,
que logo de início me impressionou, quando interpretou “mãe” de
Frei Hermano da Câmara. Foi muito divertido o duo Duarte Froias e
Eduíno Machado, que mantiveram
a pista de dança constantemente repleta. Durante o serão convidaram
o Brian Ferreira que interpretou um
dos seus sucessos musicais.

festas do Espírito Santo, tanto em Arruda.
Montreal como em Sainte-Thérèse. A Voz de Portugal deseja o maior
Diz querer brevemente ser mordo- dos sucessos a este grupo de Mormo da festa do Espírito Santo de domos.
Santa Cruz.
O Jerry agradeceu, com emoção,
inúmeros patrocinadores e colaboradores da festa. Na minha mesa,
por coincidência, encontravam-se dois deles, o Eddy e Benny Sá,
juntamente com as suas respetivas
cônjuges.
Os mordomos do Espírito Santo
do Império de São Pedro 2020 são:
Jerry Arruda, Sylvie Machado, Carlos Medeiros, Sara Batista, Norberto Amaral, Gabriel Perdigão e Jason

DÉPASSER C’EST DU PASSÉ
dites bye-bye aux frais de données imprévus
DÉPASSER C’EST DU PASSÉ
nho organizada pelos mordomos
do Império do Espírito Santo de S.
Pedro 2020, em colaboração com
a Associação Portuguesa de Sainte
Thérese.
Deparei, no salão de festas, com
muita gente conhecida, que nos
anos oitenta e noventa vinham a
Hochelaga, participar, como eles diziam, nas festas à moda da Terceira.
Tive prazer de confraternizar com

um deles, o Humberto Soares, que
continua ativo no meio associativo,
com a mesma coragem de sempre.
Jerry Arruda, um dos mordomos,
teve a árdua tarefa de mestre de
cerimónias. Após as boas vindas e
agradecimentos, foi dando, tal um
maestro, o ritmo à festa. Chegando à hora do jantar, foi-nos servido
queijo fresco e pé-de-torresmo, um
verdadeiro regalo. Depois uma sopa
de legumes, tipo caseira, que com o
frio que se sentia soube muito bem.
A refeição preparada pela senhora
Graça Barbosa e António Araújo,
das “Refeições M.Gerard”, constou de um delicioso buffet à portuguesa. Para a sobremesa havia uma
enorme variedade de fruta e doçaria
confecionada por várias benfeito-

Chegando à hora da prova dos
vinhos, convidaram três júris, que
tiveram a difícil tarefa de pontuar
agua pé, com características semelhantes e de muito boa qualidade. O
primeiro prémio foi para o Sr. José
Machado com 23 pontos e o segundo e terceiro, para os senhores Norberto Amaral e José Carvalho, ambos com 20 pontos. Vários foram os
aniversariantes do serão, a Senhora
Eduarda Vieira,
Jerry Arruda e
Duarte Froias.
Muitos parabéns
para eles. O amigo João Teixeira,
que durante vários anos esteve
implicado na Filarmónica Portuguesa de Montreal, deve sentir
muito orgulho do seu neto Miguel
Teixeira-Amaral. Um jovem implicado em várias atividades da comunidade. Participa nos jovens em
Ação, é árbitro e colabora intensamente, juntamente com sua mãe e
seu pai (Madalena e Norberto), nas

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

1. L’offre peut être modifiée sans préavis. Offerte avec les forfaits postpayés incluant des services de données, voix et textos à compter du 7 août 2019. Lorsque
vous aurez utilisé toutes les données comprises dans votre forfait, votre accès aux services de données sera suspendu jusqu’à la fin de votre cycle de facturation
en cours. Nous vous enverrons un texto lorsque vous aurez utilisé 100 % du lot de données inclus dans votre forfait, et vous donnerons la possibilité d’acheter
plus de données. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2019 Fido
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vous aurez utilisé toutes les données comprises dans votre forfait, votre accès aux services de données sera suspendu jusqu’à la fin de votre cycle de facturation
en cours. Nous vous enverrons un texto lorsque vous aurez utilisé 100 % du lot de données inclus dans votre forfait, et vous donnerons la possibilité d’acheter
plus de données. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2019 Fido
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PS pede explicações sobre denúncia de abuso a funcionária do Pingo Doce
“O Grupo Parlamentar do PS (GPPS) quer obter esclarecimentos sobre as denúncias de que uma
trabalhadora do Pingo Doce (Grupo Jerónimo Martins) foi impedida de ir à casa de banho, após reiterados pedidos nesse sentido, acabando por urinar na caixa perante colegas e clientes da loja”, escreveu
o grupo em comunicado de imprensa. O pedido de esclarecimento vem na sequência da denúncia
feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços (CESP), avançada pelo Notícias ao
Minuto. Segundo o sindicato a situação ocorreu no dia 27 de Outubro e foi presenciada por colegas
mas também clientes.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O Penedo

do

Sino

texto:
josé da conceição

N

a pequena aldeia de
Bustelo, que, como se
sabe, fica no alto do
monte a dois passos da Citânia, viveu em tempos idos
um cabaneiro que possuía um enorme rebanho de ovelhas, entre as quais existia também
uma preciosa cabrinha leiteira. Rebanho e
cabra eram apascentados na serra pela sua
única filha, que, diz a lenda, era um encanto
de menina.
Aconteceu que, uma manhã, quando a pastorinha foi abrir a porta do redil para sair com o
gado a pastar, viu sobre um penedo que havia no
recinto um enorme sardão. Tinha um ar muito
vivo e parecia ter o corpo coberto de pedras preciosas, tal o colorido reluzente das pintas que o
cobriam. Nem a presença da menina nem o movimento do rebanho o assustaram e, a partir de
então, a pastora nunca mais entrou no redil sem
que visse sobre aquela pedra o sardão bonito, que
parecia sorrir-lhe mansamente, Tanto se familiarizaram um com o outro que a pastora acabou
por considerá-lo e amá-lo como cada ovelha do

seu rebanho. Uma vez estava mungindo a cabrinha, a rapariga viu o sardão aproximar-se como
quem tem fome, e pegando numa escudela cheia
de leite pô-la à frente do bicho.
O sardão sorveu tudo com sofreguidão, ficando
tão alegre e satisfeito que a moça compreendeu
imediatamente que lhe prestara um grande serviço. Assim, daí para a frente guardava sempre
uma escudela de leite para aquele amigo. Estranhamente, porém, a rapariga começou a notar
que desde que dava leite ao sardão a cabra ia secando pouco a pouco, até ameaçar secar de todo.
E se este facto entristecia a pastora, não parecia,
contudo, aborrecer o sardão, que se mantinha
alegre como dantes.
Ela atribuía essa alegria ao reconhecimento do
animalzinho e um dia falando para ele como era
seu costume, disse-lhe:
-Ai, meu bichinho!
O leite da cabrinha está quase seco e qualquer
dia não tenho com que te alimentar!
Ao ouvir isto, o bicho, em vez de mostrar tristeza, redobrou de corridas até que parou na frente
da menina como que sorrindo muito contente.
A determinada altura, o leite secou totalmente.
Pela manhã, a pastora dirigiu-se ao redil muito
acabrunhada, pensando no que daria de comer ao

EMENTA

PASSAGEM DE ANO

31 DE DEZEMBRO 2019

19 horas

RESERVE O SEU LUGAR

CAQ 514-388-4129
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
ou
Paula Ferreira
psilvaferr@gmail.com

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

sardão nesse dia.
Mas, ao abrir a porta ao gado, qual não foi o seu
espanto, quando, em vez do sardão, viu sentado
no mesmo penedo um rapaz muito bonito e bem
vestido. Carinhosamente, ele diz-lhe então:
- Entra, minha amiga, que sou ainda o mesmo!
Não tenhas medo!
O sardão que alimentavas não era senão eu, um
pobre filho da Mourama que seus pais, ao serem
expulsos de Portugal, aqui deixaram encantado
naquele animalzinho.
Foram os teus cuidados que quebraram o encanto e cativeiro a que estava votado. Há tempos
e tempos que esperava a minha liberdade, que
estava pendente do leite de noventa dias de uma
cabrinha do monte da Citânia.
Desde que o meu encanto se quebrou, secou o
leite da cabra, mas descansa, que mal eu pise a
terra da Mourama o leite há-de voltar. Antes, porém, vou deixar-te uma lembrança minha, como
testemunho da minha gratidão e amizade.
E puxando por um objeto muito brilhante, com
forma de um X, que trazia na algibeira, acrescentou:
-Toma isto que te dou. É um talismã com o qual
conseguirás seduzir quem tu quiseres. Trá-lo
sempre contigo durante três meses, ao fim dos
quais devo ter chegado à Mourama, para onde
vou partir. Nessa altura, volta aqui e coloca o talismã sobre este penedo, que é o cofre dos meus
tesouros. O talismã há-de transformar-se numa
chave debaixo da qual encontrarás uma fechadura. Abre, e tudo o que encontrares é teu. Mas
atenta bem que até lá tens que guardar o segredo
absoluto de tudo isto que connosco se passou,
senão perderei de novo a liberdade e voltarei à
condição de réptil, como me encontraste. Passado uns tempos a rapariguinha perguntou ao seu
pai há quantos meses secou o leite da cabra, já lá
vão uns quatro meses. Porquê?
---Venha então comigo! Quando chegaram ao
penedo onde o sardão aparecera, pousou o talismã e tudo se passou como o mouro lhe dissera.
Abriram a rocha e, maravilhados, encontraram lá
dentro uma tão imensa fortuna que passado pouco tempo se tornaram grandes fidalgos e grandes
senhores da corte do Rei. Havia ouro do mais
puro. Tudo cravejado de pérolas e diamantes de
todas as cores, tudo do nunca visto.
O penedo, assim que se viu vazio daquela riqueza, fechou-se para não tornar a abrir-se. Com o
tempo, as casas colmaças que existiam sobre ele
caíram e desapareceram com o vento, restando
apenas, e esperemos que para sempre, o penedo
tocando a vazio, oco como um sino e tangendo
como ele.

TAP abre novas rotas para 2020
Aproximamo-nos a passos largos do cair do pano sobre 2019 e da entrada num novo
ano, por norma época privilegiada para inaugurar ciclos. Ora, com 2020 à espreita, a
TAP antecipa o brinde e apresenta já três novas rotas que irá operar. Montreal, por seu
turno, terá direito a seis voos todas as semanas, já a partir do dia 23 de maio de 2020.
Os aviões da TAP descolarão diariamente, exceção feita às quartas-feiras, para a cidade
canadiana cujo ‘coração bate em francês’. Não deixe escapar a oportunidade de ‘cortar
a fita’ às novas rotas da TAP!
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Festejo

do

Centenário
da Igreja St. Vincent Ferrier
uma apresentação maravilhosa com

telmo
barbosa

F

a maior parte de jovens, pois, se-

estejou-se
nesta igreja o centenário, com um
comité chefiado por Sandra da
Silva, José de Sousa, Filomena
de Sousa, Melanie de Sousa, João
Casquinho, Mário Botelho que fizeram um trabalho impecável.
O padre André Simard por sua vez
agradecendo a todos e abençoando guindo os passos dos familiares,
mostraram com danças relíquias da
a ceia para os seus fiéis.
Cultura Portuguesa das sete Ilhas
dos Açores. É de salientar o esforço
deste pequeno
grupo servindo
perto de trezentas pessoas
num tempo record, estão de
parabéns.
A música esteve a cargo de Jimmy BEM-HAJA
Faria com a sua música dando o má- A TODOS.
ximo, sempre com um ar de inquieto, dançando e pulando à maneira
de alegrar os presentes, depois tivemos Fátima Miguel cantando como
uma Diva.
A Casa dos Açores do Quebeque
estiveram presentes com a maior
parte dos seus corpos da direção,
o Rancho ilhas do Encanto, deram
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Utilizadores da Carris queixam-se de sobrelotação dos autocarros
“Após quase uma década de forte desinvestimento no transporte público, a passagem da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa (CML) em 2017 e o consequente novo ciclo de investimentos em frota e na contratação de tripulantes permitiu uma aposta na melhoria contínua
do serviço ao cliente, que vai desde a evolução nos percursos das carreiras já existentes, nos
horários e frequência, lançamento de novas carreiras, reforço global de serviço, crescimento da
oferta ao fim de semana”, realçou a secretária-geral da empresa, Ema Vieira, em declarações
à agência Lusa.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Quem

é

Rafael Carvalho?

texto:
Francisca reis

R

afael Costa Carvalho
tem 39 anos, e é natural da freguesia da
Ribeira Quente que pertence ao Concelho da Povoação,
Ilha de São Miguel, Açores. Atualmente vive e
trabalha em Ponta Delgada, com a sua esposa
Sílvia e o seu filho de 5 anos e meio Henrique.
A Voz de Portugal: Fala-nás da Viola da Terra?
Rafael Costa Carvalho: A Viola da Terra é
o nosso principal instrumento da cultura popular Açoriana. Um instrumento que é tocado nas
nossas Ilhas ao longo de todo o ano e que continua com uma grande vitalidade. A Viola toca-se
pelos Reis, Estrelas, no Carnaval, nas Festas do
Espírito Santo, nas Chamarritas, nos Bailes Regionais, nos Grupos de Folclore. Foi no passado
e continua a ser no presente a nossa amiga e confidente nos momentos de maior alegria e tristeza.
A Viola tem também um importante papel na
nossa comunidade emigrante. Acompanhou muitos dos que emigraram nas longas e duras noites
no mar, animando as gentes que partiram das
Ilhas sem terem a certeza do futuro. Hoje continua a ser tocado nessas comunidades. Daí se

referir que os Corações da nossa Viola represen- la. Desde 2008 que dou aulas de Viola da Terra
tam o Coração que partiu das Ilhas e o Coração no Conservatório Regional de Ponta Delgada.
que ficou nas Ilhas, pois o sentimento de saudade A Viola tornou-se uma paixão aos 13 anos e é,
é sempre muito forte entre todos os Açorianos . de facto, parte do meu dia-a-dia. A missão de a
não deixar desaparecer, de a valorizar, ensinar e
A V.P: Fala-nos da tua paixão pela música e promover são parte integrante da minha vida.
Costumo dizer que ensinar e tocar Viola da Terpela Viola da Terra?
R.C.C.: Comecei a aprender Viola da Terra aos ra não é apenas aquilo que eu faço, é aquilo que
13 anos com o Mestre Carlos Quental nas aulas eu sou.
promovidas pelo Grupo Folclórico São Paulo,
recém-formado na minha freguesia. Depois con- A V.P: Projetos do presente e do futuro?
tinuei dando aulas aos meus colegas na Ribeira R.C.C.: Tenho sempre muitos projetos entre
Quente, a partir dos 15 anos, tendo passado pela mãos. Atualmente estou a lançar o meu 5.º ÁlAcademia Musical da Povoação e pela Escola de bum de Viola da Terra a solo, um álbum de NaViolas da Fajã de Baixo como formador de Vio- tal, com 14 temas de Natal em Viola da Terra e
intitulado de “Um Natal à Viola”. Era um sonho
de muitos anos que consegui agora concretizar
e estou muito feliz com isso. Para 2020 virá um
álbum com o “trio Origens”, com Viola da Terra, Violino e Violão. Mas tenho também mais 2
projetos pendentes: Atualizar os 3 livros do meu
“Método para Viola da Terra” numa edição única, atualizada e ampliada, com cerca de 300 modas para viola da terra. E, ainda, editar um livro
com a dezena de artigos que escrevi sobre a Viola da Terra para o jornal Micaelense “Atlântico
Expresso”. Ou seja, são mais os projetos e ideias
do que o tempo para concretizar.

WhatsApp. A próxima grande opção vai ajudá-lo a evitar problemas
Parece que a próxima grande funcionalidade do WhatsApp já está a ser testada, o que indica que não falta
muito para chegar até nós. A funcionalidade em questão é a capacidade de enviar mensagens que se auto-destroem, que se chamarão ‘Disappearing Messages’. De acordo com o WABetaInfo, o utilizador poderá
escolher um período de tempo para as mensagens ficarem ativas, desde uma hora, um dia, uma semana,
um mês e até um ano. Dado que a funcionalidade está atualmente em teste, desconhece-se se o período
de tempo não poderá vir a ser escolhido pelo utilizador. A capacidade de enviar mensagens que ficam ativas
apenas por um período de tempo será útil, sobretudo para quem costuma lidar com informação sensível.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Júlio Lourenço

com
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Novo Trabalho Discográfico

ção à cultura e às suas raízes. O primeiro CD foi tar uma linda cultura musical bem variada e
Sylvio Martins
bastante interessante, e neste segundo trabalho para todos os gostos.
úlio Lourenço é um dos discográfico ele está a explorar diversos estilos
melhores artistas portu- bastante conhecidos, tal como “Lisboa Menina
gueses em Montreal. Ele e Moça”; “Bendito Seja o Verão”; “Os Putos”;
já viajou através das comuni- uma homenagem a Roberto Leal “O Vinho do
dades portuguesas Montreal, Meu Amor”; “Conceição Nome de Santa”; “A
Otava, Toronto e mesmo nos Júlia Florista”; “Cha Cha Cha em Lisboa”; “BaiEstados Unidos.
larico Saloio”; “Adeus Solidão”; “Ora Vejam
Em pouco tempo, no seu regresso de Portugal Lá”; “Como é Grande o Meu Amor Por Você”;
a Montreal, ele já fez muito pelo amor e dedica- “Casa da Mariquinhas”; “Nem a Paredes Confesso”; “Tango Tango”; “Laurindinha”; “Pézinho da Vila” e para finalizar temos uma valsa
“Valsa Rosa Branca”. Neste novo trabalho teve a
ajuda de Viviana Lourenço e de Suzi Silva.
Parabéns Júlio e que continues a apresen-

J

Tony Mickael a
Nova Estreal da APC
Sylvio Martins

S

extas-feiras é sempre
uma corrida. A minha
filha está na Filarmonica Portuguesa de Montreal
a aprender um instrumento
que ela adora e está cada vez
mais entusiasmada que um
dia entre na Filarmónica a tocar com eles.
Mas, esta história não é sobre a minha filha
mas sim da Associação Portuguesa do Canadá.
Há pouco tempo começaram a fazer jantares nas
sextas-feiras, e, por azar fui à Associação falar
com a Conceição Rosário. Fiquei impressionado
com uma pessoa que estava a cantar e tocar o

piano eletrónico, e era a euforia. Todos os presentes ficaram encantados por este jovem com
enorme talento, cheguei lá e estava a cantar e
fui embora e continuava sem parar a sua música
bastante mexida. Sexta já reservei o meu lugar
e vamos fazer uma entrevista com o enigmático
Tony Mickael.

Jornal a voz de portugal, edição de quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Antes

depois

Todos viram-me que eu estava doente. O meu sistema imuno estava enfraquecido para combater qualquer vírus ou bactéria. Eu continuava a perder a minha saúde a cada dia. A minha mãe continua a
insistir que tudo isso era uma bruxaria. Os médicos continuavam
persistir nos tratamentos e não havia resultados. A minha mãe foi ver
José e ele me fez vomitar a bruxaria que eu tinha no estómago e me
deu todas as informações sobre quem fez esta magia negra. Agora eu me sinto ótimo. Obrigado José.
João

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Antes depois

Eu estava no hospital, descobri que nenhum tratamento e nenhum
remédio me fazia sentir melhor. Meses e meses esperando para que
a minha saúde voltasse ao normal. E, cada vez, eu estava na mesma
e piorava pouco a pouco.
Fui ver José e a sua cura foi milagrosa e rápida. José fez o que os
médicos não podiam fazer. Uma vez que ele tirou a bruxaria, o meu
corpo se curou imediatamente. Eu recomendo o José.
André

12

Polícia de Macau acusada de convocar deficientes a depor sem tutores
“Há dias, instituições de deficientes mentais e encarregados de educação apresentaram-me queixas sobre a polícia,
que convocou deficientes mentais para prestar declarações, mas não notificou os seus tutores, nem assistentes sociais
para os acompanharem”, disse aquela que é a quarta mulher do magnata do jogo de Macau Stanley Ho. A deputada
sustentou que “o Governo deve aprender com as experiências” de territórios como Hong Kong, e prever “na legislação
que os portadores de deficiência mental devem ser acompanhados pelos seus tutores e apoiados por assistentes sociais na prestação de depoimentos, a fim de assegurar que estes correspondam à verdade, sejam eficazes e decorram
sem sobressaltos”.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Arquipélago

de

Escritores-

António Pedro Costa

A

Carneiro: Carta Dominante: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor:
Partilhe a boa disposição com quem o rodeia. Que
o seu sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde:
Cuide dos rins, beba muita água. Dinheiro: É possível que
tenha aquela promoção que tanto esperava.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Estará preparado para assumir
uma relação mais séria? Nunca desista dos seus
sonhos! Saúde: Evite esforços físicos. Dinheiro:
Está a ir por um ótimo caminho. Continue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
Gémeos: Carta Dominante: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade. Amor: Não
seja tão impulsivo. Não se deixe dominar por
maus presságios! Saúde: Faça exercícios de
relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo
bancário. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo: Carta Dominante: O Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não
desespere se a sua relação não está a correr como
desejava, seja otimista e converse com o seu par
sobre o que cada um de vós espera da relação. Saúde:
Autoestima em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa fase.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47
Leão: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Pense bem e não tenha medo de
mostrar o que sente a quem ama. Lute, lute
sempre... Lute para ser feliz! Saúde: Cuide melhor
do seu visual. Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
Virgem: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: É provável
que atravesse um período conturbado. Olhe em
frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel!
Saúde: A sua saúde manter-se-á estável. Dinheiro: Agarre
as oportunidades no seu meio laboral.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
Balança: Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade. Amor: Pode
surgir um novo relacionamento caso esteja livre.
Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser!
Saúde: possíveis problemas digestivos. Dinheiro: Planeie
investimentos. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Controle melhor as suas emoções. Descubra
a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Beba mais água. Dinheiro: O seu esforço profissional
será reconhecido. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
Sagitário: Carta Dominante: 7 de Espadas,
que significa Novos Planos, Interferências. Amor:
Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Aprenda a
escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde:
Cuide de si. Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica,
reduza as despesas! Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
Capricórnio: Carta Dominante: Ás de Paus,
que significa Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia
pode irritar os seus familiares. Proteja as suas
emoções tornando-se cada dia que passa num ser
humano mais forte e então sim, será feliz! Saúde: Estará
em plena forma física. Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da
normalidade. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
Aquário: Carta Dominante: O Imperador, que
significa Concretização. Amor: Felicidade e paixão.
A Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Possíveis
dores musculares. Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
Peixes: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: A sua sensualidade partirá corações.
Viva o presente com confiança! Saúde: Não abuse
nos doces! Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

segunda edição do Arquipélago de Escritores já lá vai, mas Nuno
Costa Santos deve estar orgulhoso pelo sucesso da sua arrojada iniciativa, que ocorreu
entre os dias 14 e 17 de Novembro, em S. Miguel, pois mais do que um encontro de escritores, foi um encontro literário ao mais alto nível.
Tratou-se de uma oportuna ocasião para homenagear dois dos nomes grandes da literatura açoriana,
da geração de 60 e 70: Santos Barros e Vamberto Freitas. Estou muito longe de ser um escritor,
mas nem por isso tal situação me afastou de estar
atento ao desenrolar de mais esta edição do Arquipélago de Escritores e retive uma frase lapidar do
organizador, que afirmou que o nosso isolamento
espicaçou a nossa necessidade de nos cultivarmos,
de escrevermos muito, de cuidarmos do nosso jardim literário…
Sempre foi assim, a literatura tem sido uma vertente da cultura identitária em que os açorianos
são muito fortes, pelo que se intenta que, proximamente, o Arquipélago de Escritores se constitua num encontro de todas as ilhas, dado que todas elas concorrem para que este torrão insulano
continue a dar a Portugal nomes que enobrecem
as letras no nosso país. Gostei particularmente
da intervenção de José Manuel Bolieiro, que no
seu sempre bem articulado discurso, agradeceu a
Nuno Costa Santos a iniciativa de trazer para a sua
cidade um evento de uma dimensão cultural que
projeta Ponta Delgada para o mundo, ao considerar que, afinal, este encontro veio a revelar-se num
risco de oportunidade que permitiu celebrar uma
identidade, de povo e da nossa história, da universalidade e da nossa especificidade. Uma distinção
que serve não para separar mas para realçar. Ponta
Delgada notoriamente tem sido, ao longo da sua

evento de excelência

história, uma cidade de poetas, inserida num “Arquipélago de Escritores”, ou seja “uma cidade e
uma comunidade de poesia, talento, inspiração e
literatura”. Novamente este ano, o encontro Arquipélago de Escritores pautou-se pela diversidade de
eventos, como lançamento de livros, exposições,
mesas literárias, visitas, conversas, numa multidisciplinaridade impressionante, de concertos, artes
gráficas, música, cinema e literatura, que valorizou
em muito este mega evento. Por isso, merece uma
menção especial a realização deste encontro literário na ilha de S. Miguel, mormente nas cidades de
Ribeira Grande e Ponta Delgada, pois foi possível
nestes dias poder conviver com escritores e com
gente madura ligada às letras, e onde o passado
se aliou ao presente e ao futuro, numa estratégia
de valorização dos muitos escritores emergentes
dos Açores, que se afirmam no nosso panorama
literário. Esta segunda edição do Arquipélago de
Escritores foi um contributo perene para a afirmação da identidade açoriana, reafirmada mesmo por
notáveis fora das nossas ilhas, que estão atentos
a tudo o que de positivo aqui se concretiza regularmente, em termos de produção literária e tendo
como pano de fundo a arreigada tradição cultural
da nossa Região. Rita Fazenda, agente literária e
organizadora deste festival, em jeito de síntese, diria que “ter o privilégio e ser afortunada, é muito
isto, em poder ajudar a organizar um evento como
o Arquipélago de Escritores, criado e cujo grande
mentor é o poeta, autor, melancólico, realizador,
e muito mais e amigo Nuno Costa Santos, com
os olhos, braços, mãos, ajuda e atenção imensas
do também autor e amigo Hugo Gonçalves e do
João Rebelo Costa, que me dá esperança na geração mais nova e é um rapaz cheio de talento e de
ideias, e claro um amigo também. Sem esquecer
a querida Maria Helena Frias e o José Carlos Oliveira Frias amigos, que são incansáveis e de um
entusiasmo raro e empatia enormes. Não nomeio
outros, porque a lista seria bem mais longa, mas
que sabem que sem eles nada disto seria possível.
E estão aí desse lado do atlântico”. De facto, Ponta
Delgada assistiu a um evento de excelência, bem
organizado e muito dinâmico e que seguramente
fará parte do calendário anual cultural e literário
dos Açores e mesmo de todo o país.
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Eleições na Casa
dos Açores do Quebeque
Francisca reis

A

Casa dos Açores do Quebeque é uma das associações
que faz o melhor possível
na apresentação da cultura açoriana em Montreal.
É importante informar que houve
uma assembleia na Casa dos Açores

do Quebeque, no domingo passado,
24 de novembro é de salientar que
estas pessoas trabalham muito para
realçar a Associação.
As pessoas recandidataram-se e
vão continuar nos seus postos.
Parabéns a esta equipa que está
a valorizar os Açores em grande
com tantos eventos culturais.
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PSD/Açores diz que governação do PS “falhou”
“O PSD não se pode rever numa governação, que após 23 anos, o equivalente a 90% do IRS pago pelos açorianos,
destina-se a pagar juros, rendas de parcerias público privadas e reforços de capital da SATA em resultado da sua gestão
ruinosa”, sustentou o parlamentar social-democrata António Vasco Viveiros. O deputado falava na Assembleia Legislativa
Regional, onde arrancou o debate em torno da proposta de Plano e Orçamento da região para 2020. O PSD, que já anunciou o voto contra, defende que os documentos revestem-se de “falta de credibilidade”. António Vasco Viveiros sustentou
que, “na última legislatura, ficaram por executar 457 milhões de euros nos sucessivos planos, entre 2017 e 2018 ficaram
por executar 228 milhões de euros”.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Celebrações Populares
Creusa Raposo

N

a primeira quinzena de
Outubro ocorre a Procissão de Velas em gesto de
despedida à Senhora de Fátima
um pouco por todas as localidades açorianas.

Procissão de Nossa Senhora de Fátima em
Santa Cruz na Graciosa, 2018.
Fonte: Fotografia gentilmente cedida pela
Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa.
O dia 1 de Novembro celebra a festa de Todos-os-Santos, mas todo o mês de uma forma geral, era dedicado aos que já partiram. Esta festa
começou por ser celebrada a 12 de Maio, pelo
Papa Bonifácio IV ter considerado este dia no
ano de 607. Consagrou também o antigo templo
pagão do Phanthéon em Roma sob a invocação
de Maria e de todos os santos. No século seguinte o Papa Gregório III consagrou uma das
capelas da igreja de São Pedro em Roma ao culto dos santos. Finalmente Gregório IV em 847
transferiu a data para a actual. Este culto personalizado na prática do sepultamento é tão antigo quanto a história do Homem. Modificou-se

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. st-Laurent, suite 204
montréal, qué., h2W 1z3

de

Outono

de acordo com o tempo e com o espaço desde as
civilizações pré-clássicas até à época contemporânea.
Nos Açores este momento foi fortemente influenciado pelos diversos sacerdotes, que realizavam eucaristias todos os dias, por vezes de
madrugada. Os cemitérios enchiam-se de pessoas que cuidavam das sepulturas e jazigos de
familiares, o que ainda hoje acontece, de forma
menos acentuada, a cada feriado de Todos-os-Santos. Ao longo do ano, mas principalmente
nesta altura, os cemitérios açorianos refletem a
atitude do ser humano perante a morte, transmitindo a memória de determinada família, do
seu pensamento ideológico ou a sua ostentação.
Também as eucaristias por alma dos entes queridos intensificam-se.
“Pão por Deus
Que nos dá Deus
Seja tudo pelo amor de Deus”
(Rima dita em troca de alguns alimentos quando colocados na “saquinha” de pano.)
Por estes dias ocorre também o rito conhecido como “Pão por Deus”. Consistia numa esmola aos mais pobres de cada localidade, que
eram agraciados com diversos alimentos (pão,
massa sovada, milho cozido, entre outros), oferecidos e colocados em pequenas saquinhas de
tecidos coloridos confeccionados manualmente. Era igualmente frequente encontrar-se pão
caseiro enrolado em pano, deixado num banco
ou muro, a fim de saciar a fome dos famintos.
Este ritual carece de estudos aprofundados, mas
é possível que tenha origem pagã e celta que se
alterou ao longo do tempo.
O pão ou a massa sovada foram substituídos
por guloseimas oferecidas às crianças mais pequenas a partir de meados do século XX.
A meados do mês é a vez de celebrar o São
Martinho principalmente através de convívios e
jantares entre familiares, amigos, e mais recentemente em momentos promovidos por juntas
de freguesia e municípios. Animadas por música popular, nestas confraternizações são de-

nos

Açores

gustadas castanhas, caldos e vinho tinto com
o intuito de recordar o milagre atribuído a São
Martinho. No final de Novembro ou princípios
de Dezembro tem início o tempo do Advento
que prepara o nascimento de Cristo, outrora o
Natalis Invicti Solis, remontando a sua origem
ao Império Romano. No decorrer do século VI
era celebrada no Império Romano uma festa
intitulada de Adventus, que significava “chegada”. Este período consiste em quatro domingos
que antecedem o dia de Natal e cada um remete
para uma reflexão e preparação para a chegada
do Messias.

Pão por Deus com as crianças do concelho
do Nordeste em São Miguel, 2018.
Fonte: Fotografia gentilmente cedida pela
Câmara Municipal de Nordeste.
Para mais informações consulte-se “A História dos Costumes” de Jean Poirier; “A terra dos homens, o tempo dos ritos e a comunicação das artes” de Rui de Sousa Martins
e “O Menino de Belém: da festa do Natal à
iconografia da natividade e da adoração” de
Maria Isabel Roque.
Este texto não segue o novo acordo ortográfico
da Língua Portuguesa.

Língua Portuguesa

já tem
dia oficial em todo o Mundo

A

Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ratificou esta segunda-feira a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa a 5 de maio, tornando oficial a proposta
apresentada pelos países lusófonos.
Na proposta hoje aprovada, pode ler-se que “o
português é a linguagem de nove estados-membros da UNESCO, que é a língua oficial em três
organizações continentais e da Conferência Geral da UNESCO e é falada por mais de 265 milhões de pessoas, sendo uma das mais faladas
no hemisfério norte”. Na argumentação para a
ratificação da proposta, a UNESCO escreve que
“é necessário implementar uma cooperação mais
abrangente entre os povos através do multilateralismo, aproximação cultural e diálogo entre

civilizações, em linha com o que está estipulado
na Constituição” desta organização.
Por outro lado, a instituição com sede em Paris
lembra que o dia 5 de maio já foi firmado como
Dia da Língua e Cultura Portuguesa na CPLP,
em 2009, afirma ainda que “as Nações Unidas
encorajaram a celebração de um dia nacional
para cada uma das línguas oficiais da organização”.
Assim, conclui-se na nota, “a UNESCO decide
proclamar o dia 5 de maio de cada ano com o Dia
Mundial da Língua Portuguesa” e encoraja “os
Estados membros, especialmente na CPLP, e outros acionistas, a participarem no evento de uma
maneira que cada um considere mais apropriado
e sem implicações financeiras para o orçamento
regular da UNESCO”.

Tina Turner: A ‘avó mais sexy do mundo’ celebrou 80 anos
Nascida no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos, a 26 de novembro de 1939, Tina Turner é
muito provavelmente uma das melhores cantoras pop do mundo da música. A norte-americana teve
uma vida turbulenta, repleta de dificuldades, tragédias e problemas de saúde (como um AVC, um cancro do intestino e uma doença renal), mas ainda assim conseguiu construir uma carreira de enorme
sucesso. A cantora ascendeu ao estrelato juntamente com o parceiro, Ike, tendo depois estado em
destaque com uma carreira a solo, lançando diversos temas icónicos, uns após os outros, e tornando
memoráveis muitos dos seus looks.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Depois

do Brexit, será
que vem aí um Wexit?
Ana Rita Rebelo

N

a parte ocidental do Canadá, o Wexit
Alberta, um movimento separatista
que pretende a independência daquela região, continua a ganhar popularidade,
sobretudo depois da vitória do partido Liberal do primeiro-ministro Justin Trudeau nas
eleições federais de Outubro, avança o “The
Guardian”.
O grupo, liderado por um antigo agente da Polí-

separatista de Alberta, uma região bastante conservadora e onde a indústria de combustíveis
fósseis está a arrastar a economia para a falência, escreve o diário britânico. A região – muitas
vezes apelidada de «Texas do Canadá» – detém
uma das maiores reservas de petróleo mundiais,
mas a falta de oleodutos está a travar o negócio e
a atirar os preços para baixo. Os economistas estimam que Alberta tenha já perdido mais de 130
mil empregos no sector da energia desde 2014.
Os investidores estrangeiros fogem da região.
O desdém contra os liberais no
poder é evidente. Nas eleições
federais de Outubro, o partido de
Trudeau perdeu todos os seus cinco assentos em Alberta e Saskatchewan, apesar de seu governo
ter gasto milhões de dólares para
avançar com o projeto de construção de um gasoduto. As políticas
liberais, centradas na redução das
emissões de carbono e na dependência económica da indústria petrolífera, apenas contribuíram para
aumentar a oposição na região,
firmemente conservadora. Numa
vigília realizada em Edmonton, no
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casais da semana

empregados da semana

São dois empregados do restaurante Cantinho, situado no 3204 rua Jarry Este, que são espetaculares
quando trabalham juntos neste lindo restaurante,
sempre com sorriso e eficaz.
feliz aniversário

cia Montada de Alberta, Peter Downing, pretende «fazer para o Oeste do Canadá o que o Bloc
Québécois fez pelo Quebec». Os seus objetivos
passam por «propor a ideia de uma ação de âmbito em todo o oeste do Canadá em direção à independência e a fusão de todos os grupos e partidos separatistas existentes», pode ler-se no perfil
deste movimento na rede social Twitter. Na página no Facebook, lançada em Junho, conta já
com mais de 30 mil seguidores. Peter Downing
escreveu uma carta
aberta ao primeiro-ministro de Alberta,
Jason Kenney, a pedir
um referendo para decidir-se uma eventual
separação do resto do
país. O governante já
anunciou que não irá
fazê-lo.
Anos de recessão e
um mercado de energia em quebra deram
força ao movimento

passado dia 4 de Novembro, onde estiveram presentes cerca de 700 manifestantes, o líder do Wexit Alberta disse que pretendia que o movimento
fosse um partido federal. Entretanto, entregou no
passado dia 6 de Novembro, 543 assinaturas na
Comissão Nacional de Eleições (Elections Canada) para se tornar oficialmente num partido federal, mas eram necessárias mais do dobro.

Feliz aniversário ao Derrick Pacheco que festejou o seu 30º aniversário, sábado, dia 23 de
novembro. Parabéns aos seus pais Jorge Baptista e Paula Pacheco que criaram um filho admirável e que adora o Benfica.

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

Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

Mercearias

Renovações

Restaurantes

agência

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

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

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

Dentista

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

importadores de
Produtos do mar
Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

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

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

Mercearias

A mercearia das
famílias portuguesas

T.: 514-849-3808

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Notários

imóveis

Maitre

Eduardo Dias

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

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

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

4031 De Bullion, Mtl, Qc

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Padarias

Tony
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
JES RENOVATIONS

Informe-se sobre os
nossos preços
a partir de 6$
por semana

4701 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990

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

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
Orçamento gratuito

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

Gilberto

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

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

especialista em
Renovações
ligeiras

servindo em português,
Inglês e francês

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

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

T.: 514.668.6281

Seguros

Doença Grave
Invalidez | Vida
Plano Poupança
- Reforma

- Investimentos - REER-CELI

Paulo F. Gonçalves

Tel.: 514 884.0522

Receita do chefe ribeiro

Polvo à Lagareiro
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

ingredientes:
1,5 kg polvo
250 ml azeite
2 cabeças de alho
1 cebola
1 c. sopa sal + 1 c. sopa (para as
batatas)
900 g batatinhas
2 folhas de louro
qb pimenta branca
qb salsa

preparação: 1. Preaqueça o forno a 160º C. 2. Numa panela grande coza o polvo
com cerca de 5 litros de água, 50 ml de azeite, uma cabeça de alho esmagada e uma
cebola com casca. 3. Coza durante 40 minutos, até estar tenro. Verifique espetando um
garfo nos tentáculos mais grossos. Tempere com o sal e deixe-o arrefecer na própria
água. 4. Separe a cabeça dos tentáculos, reservando-os numa travessa de ir ao forno.
5. Lave bem as batatinhas e envolva-as no sal. Para que fiquem macias, leve-as ao
forno a 160º C, durante 35 minutos. 6. Sacuda bem o sal das batatas e junte-as aos
tentáculos. Aumente a temperatura do forno para 180º C. 7. Regue o polvo e as batatas
com 200 ml de azeite, distribua os dentes de alho esmagados e as folhas de louro pela
travessa e polvilhe com pimenta branca de moinho. 8. Leve ao forno. Quando o polvo
estiver dourado está pronto. 9. Polvilhe a travessa com salsa picada e sirva o polvo à
lagareiro de imediato.
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pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-299-1593
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EMPREGOS

EMPREGOS

Paralelo 38

PAVÉ BOISBRIAND

Trabalho geral de escritório,
20 a 30 horas por semana.
Falar Françês e Inglês.
Enviar CV para mariap@ferma.ca

Nora: 450-628-5472

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

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.

REGENCY NANNIES
REGENCY NANNIES, a maior e mais importante
agência de empregos para nannies, caregivers e housekeepers (limpeza/governantes) de Montreal tem várias vagas para a candidata ideal. As nossas famílias
são profissionais que procuram candidatas sérias e
experientes para os ajudarem nas diversas posições
disponíveis nas suas casas. As vagas preenchem-se
rapidamente: temos muitos pedidos e colocamos muito pessoal - mas há sempre novas aberturas. Portanto
aplique o mais rápido possível para estar no nosso sistema e ter preferência quando a vaga ideal para si abrir.
Neste momento, à parte das nossas famílias habituais,
também temos 2 postos de nannies/housekeepers para
candidatas que possuam carro. Aplique hoje – telefone
a Elisa (514)344-0099, hoje pode ser a grande oportunidade da sua vida!

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

Companhia especializada em renovações
de casa precisa de homens com ou sem
experiência, trabalho durante todo o ano.
514-952-0004
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
Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.

Patricia
514-814-0362

Precisa-se de cozinheiro/a com
experiência a tempo inteiro.

514-619-3912

Precisa-se de uma senhora
com carro para ir buscar as
crianças à escola, cozinhar e
pequena tarefas ligeiras.
25h por semana
das 15h às 19h
e deve falar francês.
Na zona de Ville Mont-Royal.
514-409-5780 ou 514-726-4245
Sal de polo a polo

Os

loucos anos

Rodrigo Rodrigues
s meus 27 anos de loucos pouco têm. Até agora, só um par de amigos se atreveu a dar o nó. Os
restantes mantêm-se em stand
by à espera de melhores dias.
Há os que nem ficaram por cá, na capital, ora
porque regressaram à ilha natal, aparentemente contentes com uma vida pacata, ora porque
partiram em busca de um qualquer sonho americano, escandinavo ou asiático.
Boa sorte.
Sonhos europeus também os há, e alguns pelo
continente se espalharam, mas a Europa começa aqui, nesta Lisboa, das sete colinas, onde
com muita sorte um licenciado ultrapassa o
ordenado mínimo e ganha sete centenas de euros. É com isto, com setecentos vinténs, que
sobrevive a maioria dos jovens da minha safra.
Chegam, os setecentos vinténs, se houver alguma ajuda da família, mas não sobram para
comprar uma camisola do fundador da Websummit, Paddy Cosgrave.
Por isso, é difícil conviver com os amigos
mais próximos regularmente.
Para além de rumos românticos e de distâncias geográficas, há ainda a considerar as in-

O

27

quietações rotineiras de cada um e o bulício que
nos rodeia numa capital como Lisboa.
Foi repentino este virar de página. Ontem corríamos os corredores das universidades nos meses de inverno e as ilhas dos Açores de junho
a agosto, aproveitando a nossa juventude, em
aprendizagens, devaneios e aventuras.
Hoje, nesses mesmos meses, muitas vezes depois de dez ou mais horas de trabalho, corremos
labirínticos supermercados em busca do que colocar na merendeira na manhã seguinte.
Porque, dramaticamente, cozinhar implica abdicar do único momento de lazer possível num
dia de semana. E quando há férias, se as há, o
nosso tempo é maioritariamente repartido pela
família saudosa e pelo/a parceiro/a que se deseja futuro talvez. E os amigos?
Não quero ser mal interpretado. Ter duas dezenas e meia de anos, mais coisa menos coisa, é
ótimo. A maturidade é outra, goza-se de alguma
independência financeira (a possível), a nossa mundivisão já está relativamente norteada.
Compreendo que o desagregar de um núcleo
outrora coeso de amigos de infância é natural,
está escrito nos anais do nosso envelhecimento.
Contudo, existe uma dimensão desconcertante
neste aproximar do 30º aniversário. Talvez seja
nostalgia. Talvez inquietação. Mudança certamente.

À Frente do
Cesto da Gávea
João Gago da Câmara

Portugal – Espanha – França – Itália – Áustria
– Eslovénia – República Checa – Suíça – Alemanha e regresso ao retângulo mais ocidental
da Europa e à bela Lisboa. A viagem de oito
mil quilómetros foi feita em autocaravana, com
cozinha, casa de banho e uma pequena sala
para refeições, ou simplesmente para se estar
comodamente a ler, a escrever ou a conversar. Os arrumos são muitos em armários que
dão a volta completa à viatura. Há aquecimento central que transmite calor a todo o espaço
interior e lâmpadas led ligadas a interruptores
que fornecem luz, muita luz. Um toldo incorpora o teto do carro, saindo ao rodar a manivela quando se quer comer lá fora ou evitar o
sol, e sobre um tapete exterior uma mesinha
com quatro cadeiras confortáveis geram outra
sala de estar, essa ao ar livre, para comer ou
simplesmente estarmos sentados a desfrutar
as paisagens encantadoras que se vão sucedendo pelo caminho. Os parques de auto caravanismo que nos acolhem, relvados, floridos,
arborizados e confortáveis são também locais
de repouso para reequilíbrio de forças despendidas no alcatrão.
O carro faz uma média de 110 quilómetros
por hora, velocidade que é mais que suficiente para paparmos centenas de quilómetros em
poucas horas, tornando a viagem relativamente rápida. Em seis horas está-se em Madrid,
em mais seis em Barcelona, em outras seis em
Antibes, Nice, Mónaco …, na fascinante Côte
d’azur … E é conhecer povos (todos diferentes, todos iguais!), histórias e culturas imensas
que nos transportam aos tempos de ontem;
é pasmar visitando galerias de museus que
imortalizam génios como Picasso, Rembrandt,
Da Vinci, Van Gogh …; é acordar numa certa
manhã à beira da maravilhosa Florença, uma
das cidades mais bonitas do mundo, para dois
dias mais tarde abrirmos os olhos, corrermos
o estore e quase desfalecermos de perturbação perante o fascínio do esloveno Lago Bled,
que faz submergir da sua vasta massa de água
um enorme penhasco encimado pelo suntuoso
castelo de Tito, onde o ex-ditador comunista
passava férias; é saborear, de sítio para sítio, gastronomias diversas, qual delas a mais
estranha; é provar vinhos diferentes dos portugueses (os nossos são os melhores!) à maneira que se avança no continente das muitas
bandeiras e de uma só, de oeste para leste.
É importante fazer périplos na União Europeia, em boa hora fundada; é importante que,
passando ao lado de disparates como o Brexit,
a conheçamos, percorrendo-a, pois é a nossa grande casa; que assumamos por inteiro
a identidade europeia, que nos faz sentir um
todo, não obstante a diversidade de línguas,
de história, de culturas... Em quarenta e cinco dias, raramente ouvi falar português, o que,
embora seja um descanso, não deixa de ser
triste. O português viaja menos, muito menos
que os restantes cidadãos europeus. E pensar
que em tempos de afoiteza, navegámos destemidamente o globo e descobrimos paragens
até então desconhecidas, naquele anseio, que
foi só nosso, de integrar mais mundo à frente
do cesto da gávea!
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Mourinho “feliz” com vitória de Jorge Jesus da Taça Libertadores
“Uma coisa não podemos desmentir: um treinador português foi campeão da Europa, um treinador português foi campeão em África e um treinador português foi campeão na América do Sul. Sou mesmo
100% português, mas não penso que sejamos os melhores do mundo. Há muito bons treinadores em
todo o mundo, a qualidade não tem a ver com a nacionalidade”, afirmou, na conferência de imprensa
de antevisão do jogo para a Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos em Londres. Questionado por
um jornalista português, Mourinho disse que é positivo existirem bons treinadores lusos em diferentes
partes do mundo, pois dão prestígio aos profissionais do país.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 27 de novembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Ronaldo volta aos convocados
da Juventus na Liga dos Campeões
O futebolista português Cristiano Ronaldo está nos
convocados da Juventus para a receção ao Atlético
de Madrid marcada para esta terça-feira, relativa à
quinta jornada da Liga dos Campeões (15h).

Jesus:

o futebol sabe
tratar quem lhe quer bem

de maior glória: finalmente chegou ao topo do
mundo. A partir daqui o futuro parece ser radioso
como nunca foi.

Sérgio Pereira, Maisfutebol

A

Ronaldo está de volta aos eleitos do treinador Maurizio Sarri, após ter falhado o duelo ante a Atalanta,
no passado sábado, para a liga italiana.
UEFA: Ronaldo, Bernardo e Bruno Fernandes nomeados para Equipa do Ano
Há três portugueses entre os candidatos à Equipa do Ano da UEFA:
Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva (Manchester City) e Bruno Fernandes (Sporting). Cristiano
Ronaldo está nomeado pela 16.ª vez,
sendo que acabou por integrar o onze ideal em 13
ocasiões, incluindo as últimas 12 temporadas. Curiosamente, o capitão da Seleção Nacional é, com 34
anos, o nomeado mais velho. De referir ainda que o
Sporting nunca esteve representado no onze ideal,
pelo que Bruno Fernandes pode conseguir algo inédito, se recolher o número suficiente de votos.

Bruno Lage

J

lembrou

primeira vez que estive com Jorge Jesus foi em 2005. Eu era um jornalista
em início de carreira e ele tinha sido
chamado de urgência para tentar salvar um
praticamente condenado Moreirense.
Não conseguiu, mas lembro-me que andou lá
perto. Provavelmente já nessa altura tinha qualidade.
Depois do Moreirense, Jorge Jesus continuou a
caminhada por clubes pequenos. União Leiria,
Estrela da Amadora, V. Setúbal, Belenenses, V.
Guimarães, enfim: o calvário foi longo, até que
António Salvador lhe deu a oportunidade (e os
recursos) para enfim mostrar o que valia.
Nada na carreira de Jorge Jesus foi dado de mão
beijada, portanto.
O português fez uma carreira a pulso, em equipas difíceis, a tentar lutar pela vida. Cometeu
erros, sem dúvida, e ainda continua a cometer.
Muitos erros, sobretudo na gestão mental dos
grupos.
Mas há algo que ninguém pode duvidar: que
ama o futebol, ama trabalhar e ama estudar o O que é justo.
jogo. Esforça-se, entrega-se às coisas, gosta de Jesus merece e o futebol não é ingrato: sabe traum futebol ofensivo e adora treinar.
tar quem lhe quer bem.
Este fim de semana viveu o fim de semana

Félix

ovem promessa do Benfica tarda em
‘explodir’. No entanto, o treinador das
águias permance calmo e confiante no
extremo formado no Seixal.
Bruno Lage lembrou Félix para falar de Jota. Os
números dão-lhe razão?

“É uma questão de oportunidade.
Quantos minutos tinha o Félix nesta altura do
campeonato?”, começou por questionar Bruno
Lage quando foi confrontado com uma pergunta
sobre a afirmação do jovem João Filipe, mais conhecido no mundo do futebol como Jota. “Depois
fez a segunda volta que fez, é uma moeda com

para falar de

Jota. Os

duas faces.
O Jota tem respondido e até tenho gostado mais
dele fora do que no Estádio da Luz. Tem de confirmar quando tiver nova oportunidade, até porque já foi titular na Liga dos Campeões”, acres-

centou, antes do jogo com o Vizela, encontro em
que Jota assistiu RDT para o golo do empate dos
encarnados. Bruno Lage falou e nós quisemos
tirar as teimas. Afinal, tinha ou não razão em
comparar os minutos jogados por João Félix na
anterior temporada?A verdade é que tinha. Recorrendo aos dados do transfermarkt, Jota foi utilizado em nove jogos, os mesmos que Félix até à data
de hoje. Porém, Jota até soma mais 80 minutos
disputados que o agora futebolista do Atlético de
Madrid – 198 minutos para João Félix e 278 para
Jota. E além disto, até na participação em golos,
Jogadores
Jogos disputados
Minutos
Golos
Assistências

números dão -lhe razão?

os dois jovens apresentam números muito semelhantes. Se João Félix tinha participação em três
golos do Benfica (2 golos, 1 assistência), Jota tem
até agora participação em… três golos da equipa
encarnada (0 golos, 3 assistências). Duas assistências, aliás, que se revelaram decisivas. Assistiu
Serefovic para o golo da vitória frente ao Moreirense e ajudou o Benfica a chegar ao empate diante do Vizela, ao oferecer o golo a Raul de Tomas.
O que falta então para a explosão?
Em termos de números, não se pode retirar a
razão de Bruno Lage. É certo que Jota ainda vai
mais do que a tempo de realizar uma época a
grande nível, mas também é certo de que precisa
de ser uma aposta mais concisa do técnico. Só assim João Félix chegou às exibições e aos números
da temporada transata. Isso e jogar na posição que
sempre lhe foi natural. Tal como o próprio Lage
referiu, Jota faz muitos movimentos “interiores
quando está na linha”. É a extremo que o camisola 73 das águias parece mais confortável e foi encostado à linha que sempre brilhou pelas camadas
jovens do Benfica e também da Seleção Nacional.
Algo que não temos visto na equipa principal dos
encarnados. Nos 9 jogos disputados por Jota, só
frente ao Vizela o jovem foi utilizado na posição
de extremo. Em todos os outros jogou no apoio ao
ponta-de-lança.

João Félix
9
198
2
1

Jota
9
278
0
3
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Van Basten suspenso pela Fox Sports por brincar com saudação nazi
O antigo futebolista internacional holandês Marco van Basten foi, esta segunda-feira, suspenso por
uma semana pelo canal televisivo norte-americano Fox Sports, por ter proferido, em tom de brincadeira, uma saudação nazi em direto. O antigo avançado, campeão europeu pela Holanda em
1988, já pediu desculpa por ter dito ‘sieg heil’, logo após a emissão de uma entrevista a um treinador
alemão. Em comunicado, a Fox Sports distanciou-se do comentário, que apelidou de “estúpido e inapropriado”, e anunciou a suspensão do ex-jogador e selecionador holandês, doando a verba que lhe
pagaria a um instituto na Holanda que trabalha com vista à consciencialização sobre o Holocausto.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 27 novembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Um Trajeto Razoavelmente
Tuga até ao Euro 2020
Pedro Sepúlveda

E

stamos no Euro 2020. Significa que
no Verão afinal vamos ver o Europeu
(ufa!), mas a verdade é que esta fase de
apuramento soube a pouco. Portugal assentou basicamente o seu jogo na genialidade do
Ronaldo e no nosso talento único para usar a
calculadora.
Para quê as táticas quando temos a matemática.
De resto, queixamo-nos muito. É sempre assim.
Criticámos, por exemplo, o facto termos jogado
num batatal, mas não nos esqueçamos que é um
batatal tratado por alguém que ganha no mínimo
dois mil euros por mês. É um batatal de topo.
Em toda a qualificação, o mister Fernando
Santos nunca facilitou. Usou sempre a tática
4-3-3-e-se-não-funcionar-mete-no-Ronaldo-que-ele-resolve. Por isso é que Portugal é campeão europeu: não há cá facilitismos com o nosso engenheiro.

A meio-campo, o Rúben Neves é um William
Carvalho, mas sem o bigode sexy. O Danilo Pereira um Rúben Neves, mas sem o futebol inglês.
O Pizzi é a regularidade a meio-campo, mas sem
um nome português.
Quanto a João Moutinho, tenho para mim que
é filho ilegítimo do Fernando Santos e por isso
joga sempre.
Bruno Fernandes esteve um pouco aquém do
esperado. Talvez por ter ao seu lado jogadores de
qualidade, algo a que não está habituado ultimamente. Quando finalmente se habituou, marcou
um golo decisivo no último jogo.
Já Bernardo Silva é um pintor impressionista do
século XIX. Qual Claude Monet, para quem a
pressa é inimiga da arte, finta 7 adversários só
enquanto ajeita a camisola. Depois dá a maior
parte dos golos a marcar porque os grandes artistas não gostam de se chatear com coisas banais.
Lá na frente, Cristiano Ronaldo, claro. O que
mais há a dizer sobre ele? Vai bater todos os recordes de internacionalizações, golos, e selfies
com adeptos que invadem o relvado. O melhor
do mundo fala português e é nosso.
Já o Messi e a Argentina, mais uma vez, voltam
a falhar a qualificação para um Europeu. Ridículo.
Mas houve mais. Gonçalo Paciência, por exemplo, ameaça ser o goleador da Seleção, quando
mudar o nome para Impaciência. André Silva
está a tornar-se num excelente contabilista, de
tão poupadinho que é nos golos. Fossemos nós
assim na eletricidade. Dyego Sousa, por fim... é
uma joia de moço. É simpatiquíssimo e tem um

PTS J

1-Benfica
30
2-FC Porto
28
3-FC Famalicão 24
4-Sporting
20
5-V. Guimarães 16
6-CD Tondela
15
7-Boavista
15
8-Rio Ave
15
9-SC Braga
15
10-Santa Clara 13
13
11-Gil Vicente
12-V. Setúbal
12
13-Belenenses SAD 11
14-Marítimo
11
15-Moreirense
11
16-Portimonense   8
17-P. Ferreira
  8
  3
18-CD Aves
11ª Jornada

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

V

10
9
7
6
  4
  4
  3
  4
  4
  3
  3
  2
3
  2
  2
  1
2
1

E

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

D

1
1
1
3
  3
  4
  2
4
  4
  4
  4
  3
6
  4
  4
  5
7
10

GM GS

25
22
23
18
19
11
  9
15
14
  7
  9
  3
8
12
13
  8
7
12

4
5
16
12
14
11
  7
13
15
10
12
  7
18
17
15
16
17
26

12ª 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

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

24
22
21
20
19
18
16
14
12
12
11
10
10
10
9
8
7
6

10
11
10
10
9
10
10
9
10
9
10
9
11
10
10
10
10
10

8
6
7
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2

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

2
1
3
2
2
4
2
3
4
3
5
3
5
6
5
6
7
8

GM
17
17
20
17
14
16
12
13
8
10
7
10
11
14
9
10
9
7

GS
8
8
10
12
7
13
11
11
12
9
14
10
17
18
12
15
17
17

11ª Jornada

10ª 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

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

Rui Patrício foi dono e senhor dos postes. O
Beto e o Anthony Lopes iam mais para lhe fazer
companhia.
A lateral direita alternou entre Nélson Semedo,
João Cancelo e Ricardo Pereira, mas foi este último que terminou a qualificação, e bem: Ricardo
Pereira está sempre ligado à corrente. Corre mais
do que os adversários, mais do que os colegas, e
às vezes, mais do que a bola. Se não o tivessem
avisado que os jogos tinham acabado, ainda estaria a correr agora no Luxemburgo.
Na lateral esquerda, consistência defensiva e
centros teleguiados. Duas coisas que Raphael
Guerreiro e Mário Rui não tiveram porque estão
a guardá-las para o Euro. Génios.
Os centrais estiveram sempre em bom nível.
Pepe desta vez não bateu em nenhum adversário.
Fora isso, não lhe aponto mais nenhuma falha.
Rúben Dias está sempre no sítio certo e intimida
os adversários só com o olhar. Ainda tem muito a
aprender com Pepe. José Fonte é a nossa versão
do Robocop. Marque um golo ou seja expulso, a
sua única expressão facial é pestanejar, e é porque tem mesmo de ser.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Fase
de Grupos
Grupo A	

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

J	P
2
2
2
2

6
4
1
0

2019/10/13 SC Braga 2-1 Marítimo
FC Penafiel 1-2 P. Ferreira
21/12/2019 Marítimo vs FC Penafiel
P. Ferreira vs SC Braga

Grupo C	

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

belo sorriso.
Garantida a qualificação e em clima de festa,
Fernando Santos ficou com a expressão a quem
assaltaram a casa e roubaram o carro. Ao sair do
campo ainda ficámos com a sensação de que esboçou um sorriso, mas não, era apenas aquele
trejeito que ele faz com a boca.
Agora, é fazer o resto da época para estar ao
melhor nível em junho do ano que vem. Somos
os campeões em título e queremos reconquistar
o caneco! Por isso, mister Fernando Santos, faça
o favor de convocar o Éder.

05/10/2019
2019/12/04
2019/12/21
2019/12/21

J	P
2
2
1
1

4
4
0
0

Portimonense 1-1 Rio Ave
Gil Vicente 15:45 Sporting
Rio Ave vs Gil Vicente
Portimonense vs Sporting

Grupo B	

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

J	P
1
1
1
1

1
1
1
1

03/12/2019 SC Covilhã 15:15 Benfica
04/12/2019 Setúbal 13:45 Guimarães
21/12/2019 V. Setúbal vs Benfica
V. Guimarães vs SC Covilhã

Grupo D	

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

2019/11/16
2019/12/05
2019/12/21
2019/12/21

J	P
1
1
0
2

3
3
0
0

Casa Pia 0-1 GD Chaves
Casa Pia 15:15 FC Porto
Santa Clara vs Casa Pia
GD Chaves vs FC Porto

Taça de Portugal
Oitavos-de-Final
2019/12/18 Paços de Ferreira vs SC Espinho
Académico de Viseu vs GD Chaves
Varzim vs Anadia FC
Marinhense vs Rio Ave
FC Famalicão vs CD Mafra
Sertanense vs Canelas 2010
Benfica vs SC Braga
FC Porto vs Santa Clara
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Agradeço a DEUS por ter
minha filha e minha esposa que nunca perderam a
esperança. Eu me vi entre a vida e a morte com
doença grave do coração,
os médicos disseram que
não havia esperança, eu
fiquei em coma por mais de 3 meses. Minha esposa visitou XAMÃ e através de uma foto ele fez
uma CURA ESPIRITUAL com CERIMÓNIAS INDÍGENAS e graças a seu poder espiritual através
de nossa SENHORA DE FÁTIMA, eu me recuperei
em apenas 7 dias. OS MILAGRES SE ELES EXISTEM, É COM O XAMÃ.
JOÃO PEREIRA SILVA

A minha esposa teve uma mudança drástica. Depois de um
ataque de raiva, ela deixou a
casa, bloqueou-me de todos
os lados, não queria saber
nada sobre mim. Procurei ajuda com o XAMÃ e através de
uma foto e um espelho ele me
mostrou que havia um homem
em meu trabalho que estava
interferindo em nosso relacionamento para nos separar. Graças aos RITUAIS
PODEROSOS DO XAMÃ, minha esposa me procurou desesperada e arrependida. Agora estamos
juntos novamente. ROBERTO RODRIGUES

Tentei me matar duas vezes
porque achei que tinha perdido minha família. A minha vida
não fazia mais sentido porque
eu não valorizava a minha
família até perdê-la. Tentei
de todas as formas possíveis
recuperar a minha família, fui
procurar ajuda com vários
bruxos e espirituais, mas todas foram falsas promessas
até que encontrei o XAMÃ, ele cumpriu, fez com
que eu recuperasse minha esposa através de um
RITUAL DA CAMINHADA DO AMOR, minha esposa foi procurar-me no terceiro dia e graças ao
XAMÃ agora posso aproveitar o que mais amo.
JOSÉ PAIVA

