NOUS EMBAUCHONS
(514) 802 2880 • RUI@CANTINEEMILIA.CA

VILLERAY

7901 ST DOMINIQUE,
MONTRÉAL, QC H2R 1X8
(514) 543 4313

20190318_advert_4.9x1.5_PT.indd 1
grElhadOs sObrE carvãO

LE CENTRAL

30 SAINT-CATHERINE O,
MONTRÉAL, QC H2X 0C8
(438) 836 6463

ST-VIATEUR

75 ST-VIATEUR O,
MONTRÉAL, QC H2T 2K9
(438) 375 9010

grelhados no carvão

2019-03-19 9:32 AM

brAS Iro
8261 boul. st-laurEnt
Prop.: Elvis Soares

EDITORIAL

514-389-0606

Questão

de

ANnéeS 59 | éDItion #31 | mercredi, le 11 Décembre 2019

8

Dignidade

JORGE MATOS, DIRETOR

É isso mesmo que eu penso, sendo
uma pessoa da comunidade há quarenta e quatro anos, sem interesses
monetários ou outros, simplesmente
cidadão da comunidade Portuguesa
de Montreal. Como colaborador deste jornal sei como o mesmo se mantém vivo ao longo de quase 60 anos
ao serviço da comunidade, suportado por vários comércios e outros que
pagam para que os seus negócios ou
outros sejam anunciados. Desde que
esses anúncios não sejam de forma
ilícita. Que sejam de bruxos, pois
bem, desde que paguem tudo certo,
agora o jornal não obriga ninguém a
seguir o conselho de tal personagem
só aceita quem quiser, agora de mencionar de covardes a nossa comunidade, não gostei acho nada dignificante para alguém da comunidade e
que está a trabalhar para a mesma.
Outra questão da minha observação, foi o facto de criticar o sotaque
Açoriano, em Português temos muitos sotaques na pronúncia. Pois que
faça o seu programa muito bem, mas
não está certo é rebaixar quem quer
que seja. As críticas e elogios, à atividade de imprensa e a polémica é
a melhor forma de atrair audiências,
mas ofender nunca foi bom.
Sinceramente espero que dê futuro se pense nas palavras antes de
as proferir.
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Do público ao privado, o que se sabe sobre os aumentos no próximo ano
A poucos dias da data indicativa - 16 de dezembro - para a entrega do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o Governo reuniu-se com os parceiros para ouvir o que pedem para o próximo ano. Foi o que aconteceu esta segunda-feira, dia
9 de dezembro, de manhã em sede de Concertação Social e à tarde com os sindicatos da Função Pública. E começamos,
precisamente, pelos trabalhadores do Estado: o que se sabe sobre os aumentos para o próximo ano? Para já, nada em
concreto. À saída do encontro com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, disse aos jornalistas que o Governo não apresentou qualquer proposta de atualização salarial para 2020. O Executivo de António Costa remeteu esta informação para quarta-feira.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
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Agenda comunitária
jantar da SEXTA-FEIRA do centro
O Centro Comunitário do Espírito Santo organiza o jantar
no dia 13 de dezembro de 2019. A ementa é sopa, sobremesa e café, feijoada açoreana e sardinhas grelhadas.
Reservas José Costa: 514 812-7617.
jantar na apc
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar
sexta-feira 13 de dezembro de 2019 às 19h. A ementa
será: sopa, joaquinzinhos com arroz de tomate ou lombo
de porco, sobremesa, com Eddy Sousa e DJ XMEN. Para
marcações: Otília: 514 816-4931; Virgílio: 514 709-7868.
AngariAÇÃO DE FUNDOS para o espírito santo
Angariação de fundos para o Espírito Santo da Santa
Cruz no sábado 18 de janeiro de 2020 às 19h. Animação
a cargo de DJ Jeff Gouveia e César Russo. Para mais
informações podem telefonar: José Machado 514
803-4686 ou José Pacheco: 514 948-0235.
almoço de Natal
O Grupo Abraço de Ouro de Laval, organiza um almoço
de Natal no próximo domingo , dia 15 de Dezembro, pelas 13 horas. Custo 20$ por adulto, 10$ crianças dos 6
aos 11 anos. Todos são benvindos. Tel 450-736-0875 e
450-687-2623.
AngariAÇÃO DE FUNDOS PARA O CaNCRO
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. Para mais informações: Ângelo ou Alice 514695-8777.
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. Humberto: 514-826-0851 ou Jerry Arruda: 514-992-6753.
SERVIÇOS consulares

Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

tony saragoça

Ú

ltimamente tenho lido neste
jornal, vários comentários
do meu amigo Jorge Matos,
sobre a situação das relações entre membros
da diáspora, quer sejam a nível individual ou
associações que outrora eram pontos de referência da comunidade e que, resultado destas
relações ou falta delas, se encontram hoje em
perigo, ver mesmo, em via de destruição.
Esta situação infelizmente, não se limita à maior
comunidade de língua portuguesa da grande cidade de Montreal. A comunidade de Laval e seus arredores passa também por águas bastante tumultuosas, resultado, ela também, duma relação que
ultrapassou (infelizmente) as instituições, para se
instalar confortavelmente nos indivíduos que as
dirigem. No domingo passado dia 1 de dezembro,
houve uma reunião, (foi do conhecimento público
através de vários órgãos de informação), dos sócios da Associação portuguesa de Laval, reunião
esta que tinha como objetivo, creio eu, informar
os seus sócios da situação administrativa e financeira desta instituição, enquanto que um outro
grupo de sócios esperava esta oportunidade para
uma mudança de liderança, a qual não teve lugar,
por razões que me são alheias e das quais não tenho interesse em conhecer, pois não sou sócio,
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nem tenho a intenção de o vir a ser. Respeito a
ideia de cada uma das partes, pois tanto quanto
oiço dizer, haveria muito que falar sobre as razões
que nos levaram a esta lamentável situação.
Não podemos refazer o passado. Para uns, o tratado feito com a Diocese de Montreal, proprietária desde então desta instituíção, foi uma injustiça, para outros a solução para a sobrevivência
desta mesma. A questão que para mim se impõe é
a seguinte : como foi possível ceder os direitos de
proprietário a uma instituíção que não contribui
com um único cêntimo para a sua construção e
manutenção até aos dias de hoje e impor à Associação fundadora o mero estatuto de locatária?
Pessoalmente, e sem alguma intenção de vexar
quem quer que seja, considero este estatuto insultante, degradante e desrespeituoso. Resultado
também desse tratado, a Missão passou a ter que
pagar à proprietária “adotiva” uma comissão (renda ) de 9% sobre as receitas líquidas, o montante
não está em causa, pois ele é imposto igualmente
a todas as igrejas que tenham a possibilidade de o
fazer, enquanto que a instituição fundadora , mercê de um contrato de locação, começou por ter
que pagar uma renda para co-habitar um local,
que em princípio também era seu. Costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas, pois
seria bom que Ele nos desse uma indicação como
desatar este nó!
Creio que tanto a Associação como a Missão
concordam que para preservar este património tão
importante para todos, existem despesas associadas e permanentes e que para seu pagamento é
necessário que todos contribuam. Qual deve ser
a justa contribuição que cada uma das organizações terá ou poderá contribuir? A Missão, como é
do conhecimento de todos, não tem opções. É ela,
que oficialmente é responsável pelo pagamento
de todas as despesas. Para isso, necessita da ajuda
de todos, incluindo os da Associação. “Unidos
venceremos, separados pereceremos”. Seguramente que nenhum dos interessados deseja tal fim
para uma instituição que tanto custou a construir,
orgulho de muitos cidadãos dos quais muitos já
não são deste mundo, mas pelos quais devemos
ter a maior consideração e respeito. Só uma negociação de boa fé entre “Parceiros” de igual estatuto, com os mesmos objetivos e a mesma boa vontade, conseguirá ultrapassar este conflito e chegar
a um acordo justo e equitativo. A Comunidade
portuguesa em geral, será a única benificiária. A
opinião aqui emitida é da única responsabilidade
de um membro da Comunidade que pelo facto
de tambem ter feito parte da equipa que ajudou
à construção deste projeto, se sente moralmente
autorizado a comentá-la. Qualquer parecer com
ideias ou comentários semelhantes quer seja de
organismos ou individuos, é pura coincidência.
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Morreu a vocalista dos Roxette, Marie Fredriksson
A vocalista dos Roxette, Marie Fredriksson, morreu na manhã desta segunda-feira aos 61
anos, vítima de doença prolongada. De acordo com o jornal sueco The Express, a notícia da
morte da artista sueca, que criou Roxette com Per Gessie, em 1986, foi dada pelo marido e
filhos através de um comunicado enviado às redações. “É com muita tristeza que anunciamos que Marie Fredriksson partiu. Morreu na manhã de 9 de dezembro, na sequência da
doença que sofreu anteriormente”, revelaram. Marie Fredriksson foi diagnosticada com um
cancro no cérebro em 2002.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 11 décembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Regionalização:
jorge correia

V

olta-se à carga com o
tema da regionalização,
que agora para não assustar vem disfarçada de outras
definições ou associada a ações mais ou menos discretas para a pouco e pouco os cidadãos não se sentirem atingidos pela ideia.
Faz lembrar aquela alegoria da rã, que se atirada repentinamente para um tacho com água
a ferver reage de imediato fugindo, enquanto
que se ela for mergulhada na água fria e posta a
aquecer em lume brando eventualmente deixa-se morrer por não notar aquilo que a ameaça.
A regionalização, tal como está a ser tratada,
assemelha-se à situação do lume brando.
Tratada agora dentro do tema da descentralização, vem sendo cultivada a ideia, principalmente por muitos autarcas junto dos seus poderes
partidários, de renovar o ímpeto regionalizador.
Ainda que muitos opinem que se trata de mais
uma distração para desviar a atenção dos verdadeiros problemas atuais e ameaças no futuro
próximo, não estou tão certo disso.
A estratégia agora parece ser diferente, contornando a maçada de um referendo indo diretamente à constituição abrindo a porta para
uma regionalização sem consulta popular, o
que seria um erro, seria mesmo uma traição aos
resultados do referendo de 1998 e ao princípio
de consulta popular que deveria assistir a este
tipo de reorganização, ainda que tecnicamente
se possa fazer isso.
Permitam-me fazer uma declaração de interesses: não fui e continuo a não ser apologista
da regionalização. Para um país como Portugal, referindo-me ao território continental, pois
tanto os Açores como a Madeira devido à sua
geografia validam soluções que vigoram, e conhecendo a cultura portuguesa, não vi e conti-

fait divers?

nuo a não ver qualquer vantagem na regionalização, criando mais quintas e quintinhas com
senhores e morgados dos tempos modernos
instalados pelas redes de influência criadas. O
modelo atual, que penso ainda estar longe de
esgotado e, portanto, suscetível de otimização,
assim como a indiferenciação de regiões num
país tão pequeno, jamais iria criar mais riqueza
ou distribui-la melhor. Iria sim multiplicar os
cargos alargando o número de serviçais de redes de poder locais.
Mas sem persistir muito na tese dos “tachos”,
peguemos no tema da descentralização, mote
utilizado para justificar, mais ou menos claramente, a regionalização.
A descentralização pretende cumprir o princípio da subsidiariedade, que aplicado a uma sociedade ou organização implica que as questões
sociais, políticas e outras devem ser resolvidas
pelo poder mais imediato, normalmente poder
local.
Daqui desenvolve-se toda uma panóplia de reivindicações, como a possibilidade de discutir,
planear, propor e implementar soluções a todos
os níveis pelas instituições locais que detenham
o poder para tal, sem implicar o Estado central,
que afastado da realidade local, pode não ter os
meios, a capacidade ou mesmo a rapidez para
dar resposta eficaz e eficiente aos problemas.
Assim no papel parece bastante interessante,
mas como implementar este princípio? Será
necessário retalhar um país, pequeno em área,
sem acentuadas distinções sociais ou de recursos naturais, tendo em conta que já existe uma
rede administrativa local? Quantas vezes não
se ouve ou se sabe de conflitos entre câmaras e
governos de cores políticas diferentes, ou mesmo câmaras municipais e freguesias de cores
políticas diferentes, gerando ingovernabilidade
e consequentemente ineficiências?
Antes de comprometer todo um país com uma
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solução baseada nas simpatias partidárias, ou
de alguns partidários do poder local, é absolutamente necessário esclarecer a solução que se
pretende implementar, quer se chame regionalização ou outro nome qualquer; é necessário
quantificar as mudanças e seus custos; é necessário quantificar e qualificar os objetivos pretendidos; mas antes de tudo, é necessário esgotar o modelo atual.
Atribuição de mais poder local? Talvez. Atribuir mais valências às autarquias? Talvez.
Mas sempre com limites, responsabilização e
monitorização dos resultados, não vá Portugal
tornar-se uma manta de retalhos ingovernável,
como dizia um general romano, “não se governam nem se deixam governar”!
feliz aniversário
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Erupção de vulcão foi “basicamente instantânea”. Quem se responsabiliza?
Pelo menos, 47 pessoas estavam na ilha de White Island, também conhecida como Whakaari, na
Nova Zelândia, quando o vulcão entrou em erupção. Até ao momento, seis pessoas já foram confirmadas como vítimas mortais e oito continuam desaparecidas, prevendo-se uma subida para 14 do
balanço de fatalidades. O incidente levantou perguntas, sobretudo em relação ao porquê de estarem pessoas a passear numa cratera que estava prestes a explodir. Um vulcanologista explicou ao
New Zealand Herald que a erupção na ilha foi “basicamente instantânea”. “Num minuto não estava
a acontecer nada e no minuto seguinte aconteceu tudo”, disse Brad Scott, da GNS Science.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

uma História com história

A

todos os dias há lindas histórias que
passam no Facebook, algumas são interessantes outras que merecem ser
publicadas para a nossa comunidade ler.
Esta é uma delas, um diálogo entre o avô e o
neto explicando a diferença das gerações.
Um dia, um jovem perguntou ao avô:
Vovô, como você viveu antes ...
- sem tecnologia
- sem internet
- sem computador
- sem drones
- sem bitcoin
- sem telemóveis
- sem facebook?
O avô respondeu:
“Assim como sua geração vive hoje...
- sem humanidade
- sem dignidade
- sem compaixão
- sem vergonha
- sem honra
- sem respeito
- sem personalidade
- sem caráter
- sem amor
- sem modéstia
Hoje, quando você nos chama de “velho”, fomos abençoados, nossa vida é uma prova disso...
De bicicleta, nunca usámos o capacete.
Depois da escola, fazíamos as nossas lições de casa e sempre brincávamos no
campo até ao pôr do sol.
Jogávamos com amigos verdadeiros e
não com amigos na internet.
Se estávamos com sede, bebíamos água
da fonte, não água engarrafada.
Nunca ficámos doentes por usar o mesmo
copo que nossos amigos.
Não ficámos gordos com pão e pasta.
Os nossos pés não sofriam quando andávamos com os pés descalços.
Criávamos os nossos brinquedos com as
mãos e brincávamos com eles.
Os nossos pais não eram ricos, mas eles
nos deram muito amor.
Nunca tivemos telemóveis, DVD, playstation, Xbox, computadores pessoais, internet... Mas tínhamos verdadeiros amigos.
Visitámos os nossos amigos sem sermos
convidados.
Os membros adultos da família moravam
nas proximidades para aproveitar o ambiente familiar.
Somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos a última geração
que ouviu seus pais... e também a primeira
que começou a ouvir os filhos.
Somos uma edição limitada!

O Castelo

de

Faria

josé da conceição

O

Castelo de Faria foi uma
fortaleza medieval muito próxima de Barcelos,
há longo tempo desaparecida.
As pedras das suas muralhas, que juncavam o
monte, foram utilizadas para a construção de um
convento. A história que vou agora contar passou-se à sombra das muralhas deste desaparecido
castelo e desenrolou-se no tempo do nosso rei
D. Fernando. Tudo aconteceu por causa dos seus
amores com a bela e ambiciosa Leonor Teles. Estava D. Fernando para casar com a filha do rei de
Castela quando se apaixonou pela Teles, “a aleivosa”, como magistralmente a denominou Fernão
Lopes, fazendo seus a voz e o ódio popular. A partir de então descurou por completo o contrato que
fizera com Castela quanto ao seu futuro enlace,
o que levou o rei do país vizinho, a par de outras
razões, a desencadear a guerra. Deste modo Lisboa foi cercada e muitas outras terras assaltadas e
assoladas, tal acontecendo também no Minho. E
aqui começa a nossa história. O adelantado de Galicia, D. Pedro Rodrigues Sarmento, entrou pela
província de Entre Douro e Minho com um grande exército de gente de pé e a cavalo, prendendo,
matando e saqueando até às imediações de Barcelos, sem achar quem lhe atalhasse o passo. Aqui,
porém, saiu-lhe ao encontro D. Henrique Manuel,
conde de Seia e tio de d’el-rei D. Fernando, com
toda a gente que pôde juntar. Foi terrível o conflito
e os portugueses foram derrotados e desbaratados,
caindo alguns em mãos inimigas. Entre os prisioneiros estava o alcaide-mor do Castelo de Faria,
que saíra em auxílio do conde com alguns homens
de armas. Nuno Gonçalves era o seu nome.
Cativo, pensava o alcaide em como salvar o seu
castelo, que o inimigo exigia. Deixara a governá-lo, na sua ausência, o seu filho, e tudo levava a
crer que quando aquele o visse a ferros entregaria
a fortaleza para que não o matassem.
Assim urdiu um estratagema e pediu ao adelantado castelhano que o levasse aos muros do castelo para parlamentar e exortar o filho a entregá-lo
sem resistência. Com um troço de besteiros e de
homens de armas subiu a encosta do
monte. Nas casinhas que estavam encostadas

à barbaçã não se via vivalma, pois a população,
assim que avistaram o inimigo, sumira-se no interior do castelo buscando proteção e refúgio. E
aí, no terreiro, debaixo das choupanas de colmo,
esperavam que o mundo sossegasse para voltarem
aos seus trabalhos. À vista do grupo que se aproximava, os besteiros e os homens dos engenhos,
dentro do castelo, preparavam-se já para fazerem
o primeiro lançamento quando um aralto saiu do
meio da vanguarda inimiga. Fez-se um silêncio
impressionante e profundo, ouvindo-se apenas:
-Moço alcaide, moço alcaide, teu pai, cativo do
mui nobre Pedro Rodrigues Sarmento, adelantado
de Galicia pelo mui excelente e tímido D. Henrique de Castela, deseja falar contigo de fora do teu
castelo!
Gonçalo Nunes, o filho do velho alcaide, atravessou o terreiro e chegando à barbaçã disse ao
arauto: -A virgem proteja o meu pai! Vai dizer-lhe
que aqui estou! Voltou o arauto ao grupo onde vinha Nuno Gonçalves e pouco depois estava este
ao pé do filho. Disse-lhe então: -Sabes tu, Gonçalo Nunes de quem é este castelo que segundo o
regimento de guerra entreguei à tua guarda quando vim em ajuda e socorro do esforçado conde de
Seia?
- É do nosso rei e senhor D. Fernando de Portugal, a quem por ele fizeste preito e menagem.
-Sabes tu, Gonçalo Nunes, que o dever de um alcaide é o de nunca entregar, por nenhum caso, o
seu castelo aos inimigos, embora fique enterrado
debaixo das ruínas dele?
-Sei, ó meu pai.---E, baixinho, acrescentou: -Mas
não vedes que a vossa morte é certa se os inimigos percebem que me aconselhaste a resistência,
pai!? Fazendo como se nada tivesse ouvido, Nuno
Gonçalves exclamou com voz segura:---Pois se o
sabes, cumpre o teu dever, alcaide do Castelo de
Faria! Maldito por mim, sepultado sejas tu no inferno, como Judas o traidor, na hora em que os
que me cercam entrarem nesse castelo sem tropeçarem no teu cadáver!---Morra, morra o que nos
atraiçoou!---gritaram os castelhanos enquanto o
velho português caía varado por espadas e lanças.
-Defende-te, alcaide!
-Foram as últimas palavras murmuradas por
Nuno Gonçalves. Como um louco o alcaide corria ao longo da barbaçã clamando vingança. Duríssima foi a peleja e terrível o cerco. O alcaide
lembrava-se da maldição de seu pai, via-o moribundo no meio dos seus matadores. O orgulhoso
castelhano foi obrigado a levantar o cerco, tal a
coragem com que o moço se defendia. Mais tarde,
o filho de Nuno Gonçalves, apesar de louvado e
premiado pelo seu feito, solicitou a el-Rei a desoneração do cargo de alcaide e trocou as vestes do
guerreiro pelas do sacerdote.
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

Já são conhecidos os nomes mais escolhidos para bebés em 2019
Todos os anos, o Ministério da Justiça divulga a lista dos nomes mais escolhidos para bebés, em Portugal, ao longo do ano
que está a acabar. Francisco estreou-se como o nome de menino mais registado este ano. Ao todo, até dia 5 dezembro,
data em que foram recolhidos os últimos dados, nasceram em Portugal 1.618 Franciscos. Como já é normal, João continua
a ocupar os lugares cimeiros. Este ano surge em segundo lugar com 1.544 registos. O top 3 termina com Santiago, nome
registado, ao longo do ano, 1.391 vezes. No top 10 surgem ainda os nomes Afonso, Gabriel, Duarte, Lourenço, Miguel,
Rodrigo e Tomás. Já nas meninas cumpre-se a tradição. Maria é o nome mais escolhido com uma larga vantagem: 5.198
bebés receberam este nome em 2019. Segue-se Leonor, com 1.451 registos, e Matilde completa o top 3, com 1.374.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 11 décembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Festa

de

Natal

do

Sócio

da

Casa

dos

Açores

do
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Quebeque

do que a única Casa dos Açores do Quebeque cios e seus familiares e a todos que trabalharam
vai continuar a promover a cultura e tradições em prol da “Nossa Casa”. Eu acho que o Natal
açorianas. O presidente da Casa dos Açores do faz despertar em cada ser humano o melhor que
á estamos a desfrutar a Quebeque, Alfredo da Ponte, deseja sinceros
época do Natal e foi o que votos de um Natal Feliz e um Ano Novo repleto
aconteceu sábado passado
dia 7 de dezembro na Casa dos
Açores do Quebeque. A casa encheu-se com
os seus sócios e suas famílias para celebrar o
tradicional jantar de paz e alegria oferecido
pela casa. O coral do grupo Reviver deu início ao jantar com cantos de Natal ensaiados
por José Gouveia.
Foi um serão muito bem animado com o artista Júlio Lourenço que nos encantou com várias
Francisca reis e
fotos de joão arruda

J

músicas do seu novo CD. O jantar beneficiou de saúde, paz e prosperidade a todos e à comu- há em nós, e desejamos partilhar o que é mais
ainda de uma ementa gastronómica preparada nidade em geral. Alfredo agradece à sua equipa importante na vida, que é passar tempo com a
por Laura Cordeiro e a sua equipa de cozinha e agradece também pelo apoio dado pelos só- família e com os amigos.
que foi uma delícia, servido com rapidez pelos

O Conselho de
Administração da
Casa dos Açores do
Quebeque
Agradece todo o apoio
recebido durante 2019
membros da direção. Houve rifas e prémios e
foi sem dúvida um ambiente muito agradável.
Para 2020 esperamos mais desafios, garantin-

Desejando a todos os seus
sócios e amigos
Bom Natal
e
Feliz Ano Novo 2020

6

Cláudia Vieira saiu da maternidade com look a combinar com a filha
Quase uma semana depois de ter dado à luz a sua segunda filha, a bebé Caetana, Claudia
Vieira teve alta da maternidade e rumou a casa com a sua menina. À saída, a atriz deixou-se fotografar na companhia do companheiro, João Alves, e sempre com a bebé por perto.
Mas foi no momento em que esta pegou em Caetana ao colo que percebemos que, ainda
que sem querer, os looks de ambas estavam a combinar. Mãe e filha surgiram vestidas de
branco e cinzento. Cláudia Vieira contou com a ajuda de Gabriela Pinheiro para a escolha
do seu visual. Já a roupinha da bebé foi uma oferta de uma pessoa “muito especial”.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Tony Mickael

é a

Sylvio Martins

N

as últimas semanas tivemos a oportunidade
de ver e apreciar uma
nova estrela na comunidade,
Tony Mickael.
A sua história é bastante interessante e foi sempre em movimento em Portugal, França e em Montreal. Os
seus pais são naturais de Lisboa da parte do seu
pai e Alijó, Trás-os-Montes da sua mãe.
Ele teve sempre a sua ideia de viver o momento
mágico, viver o sonho americano. “Le rêve américain par définition, part de l’idée selon laquelle n’importe qui, par son travail, son courage
et sa détermination, peut devenir prospère. Le
rêve américain est de nature éthique. ... Cette
idéologie qu’est le rêve américain, est un désir
d’abondance et de liberté”.
“Sabendo que este sonho americano é um sonho que exige muito trabalho e dedicação, e é
verdade, os meus pais disseram-me e sempre
disse, ‘tudo é possível em Montreal’. Um dia tra-

Um

concerto de

Sylvio Martins

A

todos os anos há sempre concertos natalício em todos os cantos de Montreal
alguns lindos outros memoráveis. Tive
a honra de ver um grande momento mágico
musicalmente pertinho da nossa comunidade.
E convido todos a ir ver um concerto de Natal.
Já é um grande momento, mas imaginem vir
ouvir... numa igreja iluminada apenas por velas e

sob a grandeza e doçura dos violinos. Um ótimo
“medley” das mais belas músicas de Natal, a Avé

E
manuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Nova Estrela

da

Comunidade

balhas como um negro na construção e depois de gar no topo e ter uma boa vida. A única coisa é
alguns anos de trabalho e dedicação podes che- que deves trabalhar e dedicar-te para chegar lá”.
Com este licensa de trabalho Tony e a sua família chegaram em junho. E, em pouco tempo,
o seu novo livro está a ser re-escrito. Em França
ele foi um grande cantor e animador durante 20
anos. O seu trabalho a tempo inteiro é um trabalho bastante complicado e deve ter muito talento
para conseguir isto, vidraceiro em Ste-Julie. Ele
não sabia que havia uma comunidade bastante
forte em Montreal, e uns primos criou um grupo
Facebook para apresentá-lo em Montreal. Um
deles convidou-o à ir a Associação Portuguesa
do Canadá e encontrar o Eddy Sousa que organizou-se para atuar lá.
Na festa de São Martinho cantou e encantou to-

Natal

Maria... Celestiais, a orquestra do Ballet “Casse-Noisette”, Aleluia de Handel, a Meia-Noite
Cristã, a Criança com o tambor, “Greensleeves”,
Mais perto de você meu Deus e o maravilhoso
concerto para uma noite de Natal de Arcangelo
Corelli... e então você se perguntará se pode haver um Concerto de Natal ainda mais bonito e
mágico! E neste ambiêntes toda imbuída de luz e
paz, imagine criar uma música que não tem nada
terrestre, uma música que deixa no coração dos
ouvintes um sentimento de felicidade que
pode tocar a alma! Nunca a música natalina
pareça tão linda e iluminosa!
Venha ouvir em uma atmosfera pacífica e
inspiradora, sob a luz suave das velas, obras
que falam a linguagem do coração e que
criarão em você um estado de admiração e
serenidade!
Haverá só um concerto em Montreal no
sábado, 21 de dezembro às 20h na igreja
Saint-Denis, situado no 454, ave Laurier
(em frente do Métro Laurier).
Os bilhetes são 30$, mas vale a pena ver
este espetáculo. Para mais informações: 514
774.9148 ou www.concertchandelle.com.

Sempre disposto a vos servir na vossa
língua: português, francês e inglês

dos, e na semana seguinte Tony estava sozinho,
mas não tinha o seu material, vendeu tudo em
França quando emigrou para Montreal. Ele foi a
correr comprar um teclado e lá fez o seu primeiro “Show”, que foi um grande sucesso.
Ele seguiu a carreira do seu pai... Vasco Jorge
era a referência musical em França e em Portugal nos anos 80 e 90, ele tinha a sua rádio e
apresentava a cultura portuguesa em grande.
Mas quando Tony tinha 14 anos o seu pai vendeu a rádio e voltou para Portugal abrindo uma
dancetaria, fazendo espetáculos todos os fins de
semana. E ele gostava muito deste ambiente e
começou a dar os seus primeiros passos no café
do seu pai. Em breve vai festejar o seu 20º aniversário como cantor e podemos ir ao YouTube
e ver dois vídeos profisionais em francês que são
de alta qualidade.
Qual é a música que gosta? Gosta de fado, música latina, e o que faz a diferança de todos os artistas é que ele é bem conhecido com o seu estilo
Kizomba. Quais os cantores preferidos? Michael
Bolton, Michael Jackson, Céline Dion.
Parabéns à nova estrela da comunidade e espero que esteja presente em grandes festas e
que faça grande espetáculos musicais em Montreal e arredores.

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 11 décembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Chouriçor,

uma

Marca

tória do Sr. Costa, que já faleceu
há 10 anos, Ele ía muitas vezes ao
osé Melo e Carlos Cabral Chouriçor e um dia eles mostrou a
são os simpáticos proprietá- sua receita “secreta” das suas saborios da mercearia Chouri- rosas bifanas e posso dizer que as
çor e que fazem o mais conhecido bifanas com o molho são realmente
saborosas.
chouriço em Montreal.
Todos os negócios têm altos e baixos e em 1993 José Melo e Carlos
Cabral juntaram-se para abrir o
Chouriçor. Estas duas pessoas sa-

de

Alta Qualidade

Sylvio Martins

J

bem muito bem o que eles fazem
de ano por ano e fazem milagres
em tudo o que apresentam. Chouriço de qualidade e bifanas que são
de alta categoria. As bifanas tem
uma linda história que todos deveriam saber. Numa das minha visitas lá José Melo contou-me a his-

Pouco a pouco
“Os primeiros anos foram difíceis.
Tivemos muito trabalho, fomos à
caça de clientes e fizemos todos os
possíveis mesmo trabalhar todos
os dias 7/7”, disse José Melo.
Com muito trabalho e dedicação
o negócio cresceu e passo a passo
podemos ver tudo o que eles realizaram. “Qualidade e o sabor dos
nossos chouriços”. Todos os dias
encomenda-se carne fresca e da
melhor qualidade para fazer os enchidos, são 600 kg de carne fres-

ca que chegam à empresa todos os
dias.
No dia 10 de outubro passado festejaram o Chouriçor festejaram 26
anos de trabalho “É muito tempo e
muito trabalho”, disse José Melo.
Hoje em dia o Chouriçor tem um
grande número de clientes, não só
da comunidade mas através da província do Quebeque em geral. Tal
como a Casa Minhota, Boca Ibérica, Porto-Lisboa, Estrela do Oceano, Coco Rico, Piri-Piri e Porto
Mar, entre outros. Conta ainda com
os Hotéis Bonaventure, Sheraton e
Queen Elizabeth. Fornece também

para os supermercados Provigo,
Metro e IGA e algumas mercearias
portuguesas.
Contam com uma equipa profisional e com experiência, para além
dos proprietários, e, são todos portugueses.
Parabéns a este dois grandes homens de negócios. A comunidade
portuguesa se valoriza, não só de
doutores, de advogados, de grandes chefes de cozinha, mas sim de
pessoas que quiseram realizar um
sonho e fazer um trabalho sensasional para nós todos.
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Macron quer “avançar rapidamente” após eleições britânicas
“Será necessário avançar rapidamente depois” destas eleições britânicas, que se realizam
quinta-feira e cujos resultados deverão ser conhecidos mais tardar na sexta-feira, disse
o Presidente francês num almoço no palácio presidencial do Eliseu com o presidente do
Conselho Europeu, Charles Michel. Os 27 líderes europeus devem debater a saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’) na sexta-feira, um dia após as eleições legislativas
antecipadas, uma “coincidência do calendário”, segundo o ex-primeiro-ministro belga.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

41º aniversário do Clube Oriental Português de Montreal

Recordações do Clube Oriental e
Noite Memorável Juntos Numa Família Só
de ano por ano, é certo que podemos
ver um grupinho aqui e lá, mas, onde
está a minha geração,... só lá estavam duas, eu e a filha da tesoureira
ábado passa- Melanie Barbosa.
do tive o pra- Tive lindas memórias neste Clube,
zer de estar o Club Oriental foi fundado num dopresente no 41º ani- mingo, dia 10 de dezembro de 1978,
versário do Club Oriental Português de Montreal. 41 anos de vida,
muitos parabéns para aqueles que
mantiveram esta organização comunitária aberta, certo com muitos sacrifícios e a conciliação entre
dar o seu tempo ao clube e a suas
vidas familiares, nada fácil.
Hoje em dia todas as associações
Marie
Moreira

S

estão a sofrer com falta de benfeitores e cada vez menos jovens
implicam-se na nossa comunidade.
Observando e olhando esta gente
que estava presente nesta linda noite, a comunidade está a envelhecer

os meus pais começaram a ir desde
que sou muita pequenina, esta gente até andou comigo ao colo através
das muitas atividades que foram organizadas e quase todos os jovens
estavam implicados e ativos. Tal

como espetáculos e teatros tivemos
muitas gargalhadas no Dia da Mulher, e no Dia do Homem, onde os
homens vestiam-se de mulher. Houve “Rally” de Carro que muitas famílias entravam no carro num belo

domingo e seguiam a direção dos indícios pelo Montreal fora para terem
as respostas, e no fim reuniamo-nos
todos no club onde era mencionado
os vencedores e eram entregues troféus. Um deste trofeus está lá na casa
da minha mãe e uns 3 ou 4 outros,
e depois foi organizado um saboroso
jantar.
Foi fundado um Rancho Grupo
Danças e Cantares Ribatejanas do
C.O.P.M que quase era só jovens,
lembro me do serão com o grupo
Coral Ribatejano, muitas vezes nas
sextas-feiras, membros da direção
encontravam atividades para os
nossos jovens, enquanto os pais lá
estavam a ajudar ou mesmo na conversa.Lembro-me o Telmo Barbosa
com as suas ideias, era um pai para
todos nós a sua preocupação era de
nos manter ocupados, de pôr os jovens na biblioteca que era no lugar
da cozinha, alugava filmes, tinha
livros em Português e também tinham a cave onde podíamos reunir
para jogar diversos jogos. Nunca foi
para mim um sacrifício ir com os
meus pais ao Club. Depois foi criada a Marcha onde tive o prazer de
lá participar uns 2 anos mas deixei
porque a minha vida desportiva era

muita complicada, tal como a minha
filha Catarina, eu fazia patinagem
artística e dançava no rancho Praias
Portugal e depois o Rancho Atlântico de Laval onde os meus pais e o
meu irmão lá dançaram durante mui-

tos anos. Havia uma equipa de futebol para as crianças, jovens e adultos
que jogavam todas as semanas. Ao
relembrar tudo isto é pena de ver e
recordar o passado e que, agora, só
vejo 1 ou 2 destes jovens que hoje
somos todos pais, ocupados com a
nossa vida familiar e profissional,
mas se paramos um pouco para pensar, os nossos pais também tinham a
sua vida familiar e profissional mas
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UE saúda “progressos” nas negociações entre Kiev e Moscovo
“Tenho que saudar os avanços. Não é de somenos conseguir um cessar-fogo em toda a linha, a
retirada das forças e as trocas de prisioneiros”, disse Borrell, referindo-se a pontos em que o Presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskiy chegaram a acordo
num encontro, segunda-feira, em Paris, sob os auspícios franco-alemães. Outras questões, como
uma data para a organização de eleições locais e o controlo das fronteiras nas regiões leste da
Ucrânia dominadas por rebeldes, ficaram por resolver.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 11 décembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

que o presidente fez um excelente
trabalho com a sua equipa que fez
desta festa um grande sucesso. Ele
agradeceu o Sr. Vítor que fez um óti-

lá encontravam o tempo de ir passar o serão de sábado no clube, diga
me agora o que mudou? Porquê os
jovens não fazem estes sacrifícios e
vão conviver com pessoas da nossa
cultura e raízes porque ser português
é incrível, muitos gostariam ser portugueses.

tradicionais no pôr do sol. Hoje tenho
41 anos e fui sábado passado junto
com o meu Marido e uns amigos ao
41º aniversário do Clube Oriental.
Durante este lindo aniversário tivemos a oportunidade de ver e apreciar
o excelente conjunto Contacto e é
quase uma das últimas bandas que
é a mais antiga e que continua a somo trabalho para envernizar a pista presentes para festejarem este lindo
de dança. Ao Centro Sócio Comuni- aniversário.
tário, Fernanda Salgueiros e a vinda Foram homenageados duas pessoas
do presidente do Clube Portugal em Angelina Galhoz e Amy Lourenço.
Montreal, António Moreira. Hoje em Parabéns e Feliz Aniversário.

breviver na comunidade. Continuem
com muita força a divulgar a nossa
música tão bem interpretanda e tocada por vocês, fazem um excelente
trabalho ano após ano. Não esquecer

Deixo aqui este desafio aos jovens
da minha geração de parar para pensar um pouco sobre estes belos tempos e das amizades que lá foram feitas e que agora só vejo a maior parte
na grande festa do São João no Clube Oriental Português de Montreal
onde a marcha faz parte das saídas

dia não há muitos fundadores ainda
presentes, mas foram notados que
Renato Marcelino, Manuel Candeiras e Francisco Custódio estão ainda
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Mário Cláudio recebe grau Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto
Em comunicado, a Universidade do Porto referiu que a cerimónia vai decorrer na quarta-feira, na Reitoria
da faculdade, e vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa
homenagem a um autor que conta com mais de 60 títulos publicados. A proposta de atribuição do doutoramento explica que Mário Cláudio tem “sabido captar com invulgar perspicácia a matriz social e cultura,
económica e política da cidade do Porto”, o que fazer dele um dos “escritores que mais tem trabalho ‘a
condição de ser português’”, numa “escrita de filigrana, plena de erudição e, simultaneamente, de fala
popular”.
Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Voluntários

precisam-se

António Pedro Costa

C

Carneiro: Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Aposte na sua relação.
Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante
na sua vida! Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir o seu dinheiro.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo pode
declarar-lhe uma paixão. Que os seus desejos
se realizem! Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Gémeos: Carta Dominante: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade. Amor: Momentos escaldantes a dois. Saúde: Não coma
demasiados doces. Dinheiro: Não gaste além
das suas possibilidades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Caranguejo: Carta Dominante: O Mundo,
que significa Fertilidade. Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras. Procure gastar
o seu tempo na realização de coisas úteis a si e
aos outros. Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões,
não fume. Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Leão: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Siga com convicção o
que o coração lhe diz. Que a compreensão viva
no seu coração! Saúde: Faça uma alimentação
rica em vitaminas. Dinheiro: Momento favorável a nível
profissional. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Virgem: Carta Dominante: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, agitação. Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido, mas é
uma fase passageira. Que a sabedoria infinita
esteja sempre consigo! Saúde: Tenha cuidados com os
olhos. Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
Balança: Carta Dominante: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade. Amor: Tudo na
vida tem uma solução, não desanime. Que a
serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde: Evite enervar-se. Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Escorpião: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Controle a sua agressividade. Procure ter pensamentos positivos e não
se deixe invadir por sentimentos ou pensamentos
negativos. Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período favorável. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição, Poder. Amor: acredite que
é uma pessoa com um potencial enorme. Aprenda
a soltar toda essa Força e Luz interior que desconhece. Saúde: Cuidado com quebras de tensão. Dinheiro:
Momento favorável. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Capricórnio: Carta Dominante: A Roda da
Fortuna, que significa Sorte. Amor: Preste mais
atenção à sua família. A felicidade na sua casa
depende da educação que der aos seus filhos,
por isso, preste atenção à formação que lhes dá. Saúde:
Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Não faça gastos supérfluos. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a
verdade, por mais que lhe custe. Tome a iniciativa,
é você que cria as oportunidades! Saúde: Cuide
dos seus pés. Dinheiro: Poderá planear uma viagem ao estrangeiro. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere
sempre as dificuldades, vença os obstáculos e
construa o seu caminho! Saúde: Sem surpresas. Dinheiro:
Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

elebrou-se, no passado
dia 5 deste mês, o Dia do
Voluntariado, mormente
com a realização do I Fórum de
Voluntariado, onde foi anunciado por Andreia Cardoso que o Programa de
Voluntariado Sénior, dirigido a adultos a partir dos 55 anos, arranca em janeiro, aqui na
ilha de S. Miguel. Este programa visa promover uma maior participação dos mais velhos na
vida comunitária, social e cultural após a saída
do mercado de trabalho.
De acordo com a legislação portuguesa, ou seja a
Lei nº 71/98, define-se voluntariado como o conjunto de ações de interesse social e comunitário,
realizadas de forma desinteressada por pessoas,
no âmbito de projetos, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Nos
Açores, este programa consiste na disponibilização de vários projetos promovidos por entidades
públicas e privadas em áreas como desporto, cultura, educação, natureza e social, e prevê formação inicial e específica, tendo sido anunciado que
se constituirá um Banco Regional de Voluntariado
Sénior que irá permitir a qualificação dos voluntários, como também a promoção do envelhecimento de forma ativa. De acordo com as conclusões
sobre o Voluntariado nos Açores, cerca de 70%
das IPSS não dinamizam projetos de voluntariado e das que têm projetos em curso 87% delas é
apenas com uma ação. A maioria dos projetos desenvolvidos têm como destinatários cerca de 25%
são idosos, 17% famílias em situação de pobreza
e exclusão social e 14% com pessoas em situação
de dependência ou incapacidade.
A maioria dos projetos desenvolvidos na nossa
Região têm uma duração de 3 a 5 anos e envolvem 5 a 10 voluntários e apenas 6% das ações
de voluntariado envolvem mais de 200 voluntá-

rios, como é o caso do Banco Alimentar Contra
a Fome. Metade dos projetos são dinamizados
por 1 a 3 pessoas com mais de 55 anos. De referir
das conclusões do trabalho sobre o voluntariado
nos Açores, que 25% dos projetos têm crianças
e jovens até aos 25 anos como voluntários, implicando 92% das ações um máximo de 5 horas
semanais de voluntariado. Nos Açores, 17% das
entidades promotoras assegura o acolhimento do
voluntário e 9% garante-lhes formação adequada.
10% dos promotores celebra um contrato com eles
e 11% estabelece um seguro de acidentes pessoais
e de responsabilidade civil. 22% garante supervisão dos voluntários e 9% preocupa-se com a sua
avaliação. Importa ainda referir que 11% assegura
o reconhecimento dos voluntários com a emissão
de certificados. De reter o facto de o voluntário ser
um indivíduo que de forma livre, desinteressada
e responsável se compromete, de acordo com as
suas aptidões e tempo livre, a realizar ações de
voluntariado no âmbito de uma organização promotora. Por isso, atuar como voluntário é ter um
ideal por bem fazer, que assenta numa relação de
solidariedade traduzida em liberdade, igualdade e
pluralismo no exercício de uma cidadania ativa e
o termo voluntário associa-se a uma pessoa que
desempenha uma função sem intuitos de retribuição. Ser voluntário corresponde a uma decisão
livre, apoiada numa panóplia de motivações, que
vão desde o altruísmo à necessidade de socializar
e de partilhar experiências, passando pela realização profissional e necessidade de melhorar as
competências técnicas. Nesta perspetiva, a ação
de voluntariado, seguramente, não faz só diferença na vida dos outros, mas também na vida dos
próprios voluntários, resultando em benefícios
para a saúde física e mental de quem faz voluntariado em qualquer idade. Quem quiser ser voluntário tem de perceber que, para além de direitos,
também têm deveres que incluem respeitar a vida
privada e a dignidade da pessoa, as convicções
ideológicas, religiosas e culturais; saber guardar
sigilo sobre assuntos confidenciais; usar de bom
senso na resolução de assuntos imprevistos; atuar
de forma gratuita e empenhada, sem esperar contrapartidas e compensações patrimoniais; contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral do
destinatário. Vários estudos têm demonstrado que
as pessoas acreditam que ajudar os outros é bom
para quem dá e quem recebe e ser voluntário tem
demonstrado consequências positivas, como no
âmbito da cidadania, do comportamento social,
na saúde e situação socioeconómica.
Torna-se urgente que esta realidade seja fortemente alterada, tendo em vista um maior envolvimento solidário da comunidade açoriana.

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

‘The Mandalorian’. A voz do Baby Yoda é uma mistura de dois animais
Desde que foi revelado no primeiro episódio de ‘The Mandalorian’ que a criatura conhecida
como ‘Baby Yoda’ (e oficialmente descrita como The Child) tem feito as delícias dos internautas e se tornou um dos maiores memes de 2019. Parte do charme do Baby Yoda está
nos sons que emite, o que tem levado vários fãs a questionarem-se sobre como conseguem
os produtores de ‘The Mandalorian’ gravar a personagem. A resposta chegou através do
Twitter e parece depender de David Acord, ator conhecido por interpretar a cria de Jabba na
série ‘Star Wars: The Clone Wars’.
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Coisas

do

Corisco

José de Sousa

C

á estamos novamento batendo à porta do Velho
Natal e velho também vai
ser brevemente este ano de 2019.
Queria desde mais vos desejar
uma época natalícia cheia de alegria, saúde, o mais importante, porque sem saúde
não se vai a lugar nenhum senão ao médico ou ao
hospital e não quero nada disto p’rós milhões de
Foto cedida por
Casa Santos

leitores deste jornal, que mesmo sendo atacado por
línguas mal amanhadas, não passamos de simples
colaboradores a tentar fazer com que a nossa língua
e a nossa cultura portuguesa continue a navegar
mesmo contra ventos e marés, como faziam outrora os grandes navegadores portugueses.
Da minha parte eu sinto um prazer e um orgulho
imenso de escrever no jornal A Voz de Portugal,
e aprecio os comentários que fazem as Coisas do
Corisco, de vós, leitores, nomeadamente o amigo
Norberto, que troca impressões sobre as Coisas
com a esposa, o meu amigo Henrique “Feio”, que
tenho sentido a sua falta ao domingo de manhã na
Casa do Alentejo, também o grande Luís Duarte,
Benjamim Pimentel e esposa, dona Lurdes, todos

meus queridos leitores que falam sobre a minha
humilde colaboração. O “Feio” nunca gosta das
minhas coisas, mas eu gosto muito das suas críticas, é sinal que ele lê o jornal, estimas melhoras
Henrique. Também na Padaria Coimbra onde se
fabrica um dos melhores pãos de milho amarelo
do mundo apreciam A Voz de Portugal. É sempre
com orgulho que entro num comércio português e
vejo os nossos leitores a ler A Voz de Portugal e
muitos saem do dito cujo comercio com uma mão
cheia de cópias, p’rós amigos e vizinhos leram em
casa. Dizia eu que estamos perto do Natal, é tempo para nos unirmos entre amigos e familiares, e
festejar com AMOR e ÁGUA FRESCA esta linda
época do ano, mesmo se às vezes a visita não quer
ir embora, está ficando muito chata, e os de casa
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com mais vergonha que outra coisa não os põe pela
porta fora. Aconselho a ligar o rádio na estação das
línguas mal amanhadas, vai ver que é remédio santo. Da minha parte e da conversada, desejo-vos um
Santo Natal e um ano novo cheio de saúde, porque
o resto compra-se. Como de costume vou passar o
ano no Velho Montreal, com a conversada e a garrafinha de tintol português, claro, e um champagne
disfarçado em vinho espumante assistindo ao fogos
de artifício e no caminho p’ra casa come-se uma
“poutine”, um “hot-dog” todo vestido, bem acompanhado das suas batatas fritas no Montreal Pool
Room, deve custar esta brincadeira toda à volta dos
vinte e tal patacas canadianas, nada mau para uma
festa de passagem de ano.
“O Pai Natal já tentou sequestrar-me cinco vezes esta semana. Confessem... quem foi que me
pediu de presente para o natal”.

Gui a do consumidor
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O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal,

um espaço informativo para a vossa empresa todas as semanas
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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

Dentista

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

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

A mercearia das
famílias portuguesas

T.: 514-849-3808

Monumentos

Tony
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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
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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

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

Receita do chefe ribeiro

Peru assado

ingredientes:
1 peru inteiro (5 kg)
PARA A MARINADA
2 limões; 4 laranjas; 200g
sal grosso; 15 dentes
alho; qb coentros
5 L água
PARA O TEMPERO
150 g banha de porco;
75 ml vinho branco; 2,5
c. de sopa mostarda; qb
pimentão-doce; 100 ml
aguardente branca
PARA DECORAR
qb hortelã; 3 figos;1 romã
1 laranja

preparação: 1. Comece por lavar e limpar o peru. Ate-o pelas pernas e pelas asas com cordel
próprio para cozinha (fio norte). 2. Num alguidar, prepare a marinada, cortando o limão e a laranja
em rodelas grossas. Adicione 2/3 do sal, metade do alho, previamente esmagado, os coentros
partidos em três pedaços e 5L de água. Misture todos os ingredientes e mergulhe completamente
o peru nesta marinada. Deixe-o repousar durante 24 horas. 3. No dia seguinte, junte numa taça a
banha, o vinho branco, o restante alho, previamente picado, a mostarda, o pimentão e o restante
sal. Triture tudo com a varinha mágica de forma a obter uma pasta homogénea. Se necessário,
aqueça ligeiramente. 4. Com a ajuda de um pincel, pincele o peru com esta pasta e reserve no frio
durante mais 24 horas. 5. No dia seguinte, pré-aqueça o forno a 130º C. 6. Coloque o peru num
tabuleiro de forno e leve a assar durante 2 horas. A meio do tempo rode o peru e refresque com
a aguardente. 7. No final, ajuste a temperatura do forno para os 100º C e deixe cozinhar durante
mais 2 horas. 8. Com a ajuda de um termómetro, verifique a temperatura de confeção do peru, no
peito e na coxa. Esta deve estar nos 80º C. Caso contrário, dever-se-á manter no forno a assar a
100º C e ir controlando a temperatura de 30 em 30 minutos. Só quando a temperatura for igual ou
superior a 80º C nestes pontos é que o peru está pronto. 9. Quando estiver assado, retire o peru
do forno e reserve o molho. 10. Sirva decorado com hortelã, figos, romã e laranja.

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

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

Gilberto

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

Seguros / Financeiros

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
Orçamento gratuito

especialista em
Renovações
ligeiras

servindo em português,
Inglês e francês

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
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

Palavra Cruzada

Horizontais: 1. Freiras, em inglês 4. Sem importância
(plural). 8. Colocar dentro de uma jaula. 9. Tipo de planta.
10. ___ do ofício. 11. Descuidados, negligentes. 13. Escapar de, evitar. 15. Embriagados. 18. Pessoa que só se
preocupa com si mesma. 20. Fazer eco. 23. ___ Celcius,
subdivisões da escala Celcius. 24. Que nasceu (feminino,
plural). 25. Moldado. 26. 365 dias (plural).
Verticais: 2. ___ Eleitorais. 3. Fruto do mar, em inglês.
4. Ato de cair, em inglês. 5. Entrar, surgir com ímpeto. 6.
Usados para lubrificar máquinas. 7. Pequena cavidade.
10. Número um, em inglês. 12. Grã-___, uma das Ilhas
Britânicas. 14. Vigarista. 16. Mulher que trabalha na roça.
17. Acontecer, suceder, haver. 19. Isento, livre. 21. Que
tem avareza. 22. ___ É, revista de circulação semanal.

Informe-se sobre os nossos
preços a partir de 40$ por semana

13

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

PAVÉ BOISBRIAND

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

Nora: 450-628-5472

EMPREGOS
Companhia especializada em renovações de casa
precisa de homens com ou sem experiência, trabalho
durante todo o ano. 514-952-0004

Precisa-se de cozinheiro/a com
experiência a tempo inteiro.
514-619-3912

Precisa-se de pessoas
para servir as mesas
com experiência.
514-729-9494
Precisa-se de padeiro com
experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
Patricia: 514-814-0362

Precisa-se de caixeiro para os
sábados da meia-noite às 14h30 ou
outros turnos são disponíveis.
Enviar o seu CV para janis@
schwartzdeli.com ou deixar o
CV no 3895 Boul. St-Laurent.

Noite espetacular no
Centro Comunitário de Anjou
texto: Filomena costa
fotos: humberto cabral

L

ançamento dos livros “Amor, Paixão e
Saudade” e “Sentiers du temps” do poeta Laureano Soares. Noite abrilhantada
por um elenco artístico “crème de la crème”.
Jordelina Benfeito, fadista, que regalou com a
sua voz de cotovia açoreana, todos os presentes.

António Barroso, declamou dois poemas da autoria do nosso homenageado, Laureano Soares.
Entre nós esteve também Manuela Bulcão, poeta
açoreana, nascida no Faial, que teve a seu cargo
a apresentação do nosso homenageado. Foi uma
noite recheada de muito calor humano, presença
em grande número de convidados, casa completamente cheia. Muito obrigada pelo convite, gostei
de estar presente e de ter participado na leitura de

necrologia

Carrasqueira
1931-2019
† Maria Simões
Faleceu em Montreal no domingo, dia 8 de dezembro
de 2019, com 80 anos de idade,
a senhora Maria Simões Carrasqueira. Deixa na dor seu esposo
Manuel Fernandes Carrasqueira, suas filhas Otília (Daniel) e
Odette (Dominique), seu filho
Roger. Netos Stacy, Jason, Jean-Sebastien, Jonathan e Mathew,
e bisneta Chiara; seus irmãos
Manuel, Fernando, Diamantino,
Armindo, Lucindo e seus cônjuges, vários sobrinhos, família e
amigos. Em vez de flores, uma
doação para “Grace Dart Foundation” seria muito apreciada fondationgracedart.org.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon, este em Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira 12 de dezembro de 2019
das 14h à 17h e das 19h à 21h. O funeral terá lugar
sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 às 10h na igreja
Santa Cruz. Será sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a
todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

memorandum

MEMORANDUM
10º aniversário

Alcino Rodrigues Da Costa
10 de Junho 1950 - 13 de Dezembro 2019

Pai, não posso acreditar que já lá
vão dez anos que passaram desde que tu partiste. Sinto tua falta
todos os dias, mas sei que não
estás longe. Tua presença está
sempre perto de mim. Querido
pai, desejo que estejas bem e a
olhar por nós. Sei que és o meu
anjo da guarda. Descansa em
paz até ao dia em que voltaremos a estar juntos. Haverá uma
missa em sua honra que será
celebrada, sexta-feira dia 13 de
dezembro às 18h30 na Igreja
Santa Cruz.
Tua Filha e Netos
Myriam, Ricardo e Nicola Da Costa

casal da semana

dois poemas de autoria de Laureano Soares. Uma
grande salva de palmas a todos os presentes que
em absoluto silêncio souberam escutar a língua de
Camões, veículo da cultura Portuguesa.Um repasto de brindar aos Céus, servido em perfeição pela
Direção deste Centro Comunitário, cantinho bem
Português.
Um agradecimento muito especial à organizaJosé de Melo, acordeonista de um profissionalis- dora deste evento de Cultura, Adelaide Ramos
mo impecável, muito aplaudido pelos convivas Vilela.
presentes e a surpresa da noite, a presença, a voz,
de Maria Santos.
Fiquem de olho nesta nova artista da nossa comunidade, de muito talento, ainda vamos ouvir
falar muito dela. Eduíno Machado foi o DJ da
noite. A promotora deste evento Adelaide Ramos
Vilela, não poupou esforços e a programação
foi muito bem organizada. Para além de outros,
também o Sr. Cônsul de Portugal em Montreal,

A
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origem dos símbolos de

Natal

do Natal, compreende vários ritos, to do Espírito Santo que sai dos codos quais o Calendário de Adven- rações de cada cristão.
Natal cristão to só chegou até nós mais recen- O azevinho, utlizado nesta época
foi introduzi- temente. A sua origem remonta à do ano, é um arbusto de crescimento muito lento
do pela igreja
que nasce por
católica apostólica rotoda a Europa
mana no século III ou
durante o InIV, como meio de evangelização
verno. Nesta
dos povos considerados pagãos sob
altura é muito
o domínio Romano, após o Cristiautilizado nas
nismo ser considerado a religião do
decorações
Império. A data de 25 de Dezembro
natalícias,
tornou-se fixa no século VI com o
simbolizando
Papa Libério, separando-a das fesamor e espetas da Epifania e do Baptismo.
rança. Também é colocado à porta das
casas
como
Azevinho. Fonte: https://omeujardim.com/artigos/
tudo-sobre-azevinho-arbusto-natal
sinal de protecção e é uma
Alemanha após o século XV com tradição germânica.
o enorme contributo de Gutenberg Os cânticos de Natal são ouvina imprensa. Era composto por dos frequentemente neste período.
pequenas imagens e frases bíbli- “Noite Feliz”, uma das mais conhecas inicialmente e depois por gu- cidas músicas de Natal, foi escrita
loseimas e pequenos presentes que pelo sacerdote Joseph Mohr com leeram descobertos de 1 a 25 de De- tra de Franz Xaver Gruber em 1818,
zembro. Durante a ditadura nazi, os na cidade de Oberndorf na Áustria.
símbolos cristãos foram abolidos e Foi tocada pela primeira vez na
substituídos por fábulas e figuras Missa do Galo daquele ano na pamitológicas germânicas. No nosso róquia de São Nicolau. O seu título
tempo tomou uma dimensão global original é Stille Nacht e dispõe de
e comercial onde frequentemente inúmeras versões em pelo menos
encontramos calendários de choco- quarenta e cinco línguas. Foi conCristo representado como Sol Invictus late, brinquedos, queijos e até pro- siderada património cultural imatede autor desconhecido. Vaticano, séculos
rial da humanidade pela UNESCO
III-IV. Fonte: http://histormundi.blogspot. dutos de beleza.
com/2018/05/um-rosto-para-jesus.html
Outro símbolo do Advento é a
O termo “natal” deriva da palavra grinalda. Apresenta-se em forma
latina natalis que significa “nasci- de coroa feita de galhos verdes enmento”, assim a Natividade refere- trelaçados que representam a vida.
-se à festa do nascimento de Cristo. Os seus galhos verdes, mesmo no
Este nascimento aconteceu em Be- inverno, significam que os cristãos
lém na Palestina, ao que tudo indi- devem manter a fé e a esperança,
ca para cumprir as formalidades do apesar de todas as contrariedades. O
recenseamento ordenado pelo im- círculo representa a união existente
perador César Augusto, no entanto, entre Deus e a Humanidade. Tradinão existe um consenso quanto à cionalmente, é decorada com quadata do nascimento de Jesus. Atra- tro velas que representam as quatro
vés dos indícios encontrados nos semanas do Advento. As velas são
relatos evangélicos, em conjugação acesas, uma a uma, a cada domincom a data da morte de Herodes e a go. A primeira vela a ser acesa repassagem da estrela de Belém que, presenta o perdão que Deus concesegundo uma observação de Kepler deu a Adão e Eva; a segunda vela
geralmente aceite, se tratou de uma representa a fé de Abraão, a quem
possível conjunção de Júpiter e Sa- se anunciou a terra prometida; a
turno sobre a constelação de Peixes, terceira vela recorda a alegria do
estima-se que Cristo tenha nascido rei David quando Deus prometeu
entre os anos 7 e 2 a.C.
a eterna aliança; a quarta e última
vela lembra os ensinamentos dos
profetas, que anunciaram a vinda
do Salvador. Normalmente as cores
das velas acompanham as cores das
vestes litúrgicas do sacerdote nesta
época. A cor roxa para as velas que
correspondem ao primeiro, segundo
e quarto domingo, e a cor rosa para
a vela do terceiro domingo. A colocação da fita e do laço vermelho,
“João Baptista criticando Herodes”, o envolvendo a grinalda, simbolizam
Grande (ca. 74 a. C. – 4 a. C.) de Giovanni
Fattori. Óleo sobre tela executada no sécu- o amor de Deus por todos nós, relo XX. Fonte: http://www.artnet.com/artists/ nascido pela vinda de Jesus. As bogiovanni-fattori
las, frutas ou pinhas que se podem
O Advento, tempo de preparação colocar na coroa representam o fruCreusa Raposo

O

em 2011. Jingle Bells originalmente conhecida como “One horse open
sleigh”, é outra canção de Natal que
se espalhou pelo mundo. Foi escrita
e composta por James Lord Pierpont
em 1857 e originalmente tratava-se
de uma melodia para o dia de Acção
de Graças. Como último exemplo
aqui apresentado O Tannenbaum ou
“Pinheirinho de Natal” é uma canção alemã com origens no folclore
tradicional germânico, e associou-se à àrvore de Natal no início do
século XX. Quanto à gastronomia
na Alemanha é tradição degustar-se
pratos ricamente confeccionados de
carne de porco, ganso, javali ou veado, além das tradicionais salsichas.
Por outro lado, em França, a ceia
de Natal conta com o peru assado,
a lagosta, as ostras, os escargots e
o fois gras. Em Espanha, a grande
festa realiza-se no dia de Reis, e
não pode faltar na mesa o tradicional presunto serrano, o roscón de
Reyes, marisco e borrego ou peru
assado. Para mais informações note-se as obras “O Menino de Belém:
da festa do Natal à iconografia da
natividade e da adoração” de Maria Isabel Roque; “Dicionário das
Religiões” de Giovanni Filoramo;
“A história dos Costumes” de Jean
Poirier e “Dizionario Universale del
Natale” de Cláudio Corvino.
Este texto não segue o novo acordo
ortográfico da Língua Portuguesa.

É

15

El Clásico novamente em risco por causa de manifestação em dia de jogo
Segundo está a ser avançado pela imprensa espanhola, o clássico entre Barcelona e Real Madrid, agendado para o próximo dia 18, está novamente em risco. De acordo com o que está a
ser avançado, devido a uma manifestação marcada para esse dia, o duelo entre os dois clubes
poderá não se realizar por questões de segurança.
O Chiringuito explica que Los Mossos, a polícia da Catalunha, considera não estarem reunidas
condições para a realização do jogo, dizendo mesmo que é “muito difícil” que o encontro aconteça
na data do seu reagendamento.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, le 11 décembre 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

lusodescendente o jogador
de futsal do ano no Canadá

O

lusodescendente Luís Rocha foi na se- O jogador, de 24 anos, conquistou o galardão
gunda-feira escolhido como Jogador numa época em que foi melhor marcador do
de Futsal do Ano no Canadá, anun- campeonato do país norte-americano, marcando 11 golos e fazendo três
assistências nas finais em
abril.
Campeão pelo Toronto Ídolo Futsal nas últimas duas
épocas, Luís Rocha é internacional de futsal pelo Canadá.
“Desde que se juntou ao
programa de futsal tem demonstrado uma grande melhoria e desenvolvimento
enquanto jogador”, disse o
selecionador canadiano Kyt
Selaidopoulos,
reconhecendo que as prestações no
campeonato nacional e na
ciou a associação de futebol canadiana ‘Cana- seleção fizerem dele “merecedor do prémio”.
da Soccer’ nas suas páginas oficiais.

Celtics

seguem imparáveis
em casa, Rockets derrotados

O

s Celtics seguem vitoriosos na NBA. e 11 ressaltos.
A formação de Massachusetts derro- Os Clippers, sem Leonard, venceram em casa
taram confortavelmente os Cleveland dos Hornets por 110-99. Paul George liderou a
Cavalliers por 110-88 e somaram a décima equipa de LA ao marcar 36 pontos. Nem os 34
vitória consecutiva em
pontos de Westbrook e os
casa.
27 de Harden foram sufiO regressado Gordon
cientes para os Rockets
Hayward anotou 14 ponevitarem o desaire frente
tos e foi o terceiro melhor
aos Kings.
marcador da equipa dos
Por sua vez, Giannis AnCeltics atrás de Kemba
tetokounmpo fez 32 ponWalker (22 pontos) e de
tos e 15 assistências no
Tatum, autor de um dutriunfo dos Bucks ante os
plo-duplo com 19 pontos
Magic.

A

Associação dos Pais de Montreal organizou o primeiro
torneio de dominó no fim de semana transato. Parabéns
aos vencedores: José Tavares e Agostinho Tavares, e a
todos que participaram neste torneio. Obrigado a todos.

PTS J

1-Benfica
36
2-FC Porto
32
3-FC Famalicão 24
4-Sporting
23
5-V. Guimarães 20
6-CD Tondela
18
7-Boavista
18
8-SC Braga
18
9-Rio Ave
18
10-Gil Vicente
16
11-V. Setúbal
16
12-Belenenses SAD 15
13-Santa Clara 14
14-Moreirense
14
15-Marítimo
12
16-Portimonense 11
17-P. Ferreira
8
18-CD Aves
  6

V

E

D

GM GS

13 12 0 1
13 10 2 1
13 7 3 3
13 7 2 4
13 5 5 3
13 5 3 5
13 4 6 3
13 5 3 5
13 5 3 5
13 4 4 5
13 3 7 3
13 4 3 6
13 3 5 5
13 3 5 5
13 2 6 5
13 2 5 6
13 2 2 9
13   2 0 11

13ª Jornada

33
25
26
20
22
14
12
16
16
12
7
10
10
16
14
10
9
15

5
6
21
15
15
14
12
16
15
14
10
19
14
18
23
19
22
29

14ª Jornada

06/12	Boavista 1-4 Benfica
07/12	Marítimo 2-2 Santa Clara
	FC Famalicão 2-3 CD Tondela
CD Aves 1-0 SC Braga
08/12	Guimarães 2-0 Portimonense
Paços de Ferreira 2-3 Setúbal
	Sporting 1-0 Moreirense
	Belenenses SAD 1-1 FC Porto
09/12	Rio Ave1-0 Gil Vicente

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

13/12 Portimonense 15:30 Rio Ave
14/12	Marítimo 10:30 Boavista
Benfica 13:00 FC Famalicão
	V. Setúbal 15:30 CD Aves
15/12	Moreirense 10:00 Belenenses SAD
	Gil Vicente 12:30 V. Guimarães
	SC Braga 15:00 Paços de Ferreira
16/12	Santa Clara 14:00 Sporting
	FC Porto 15:15 CD Tondela

P

J

V

E

D

30
28
22
22
21
20
19
18
15
15
14
14
14
13
12
11
7
7

13
13
12
13
12
12
12
12
12
11
13
12
12
12
12
11
12
12

10
8
7
  6
  6
  6
  5
  6
  3
4
3
  4
  3
  3
  3
  3
2
2

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

3
1
4
3
3
4
3
6
3
4
5
6
4
5
6
6
9
9

GM
21
19
22
15
18
17
20
16
13
9
17
17
12
10
14
12
10
8

GS
10
8
14
14
14
12
16
16
12
12
20
20
12
17
16
15
21
21

13ª Jornada

12ª Jornada

13/12	A. Viseu 10:00 CD Cova Piedade
	FC Porto B 12:15 GD Chaves
Benfica B 13:00 Varzim
14/12 Estoril Praia 6:00 Nacional
Casa Pia 10:00 CD Mafra
	Vilafranquense 12:15 Leixões
15/12	UD Oliveirense 6:15 FC Penafiel
	SC Covilhã 10:00 Académica OAF
	Farense 10:00 Feirense

07/12 FC Penafiel 2-2 FC Porto B
	Nacional 1-0 Farense
CD Cova Piedade 0-0 Vilafranquense
	GD Chaves 0-2 UD Oliveirense
08/12	Feirense 1-1 Benfica B
	Académica OAF 3-1 Casa Pia
	Leixões 0-1 Académico de Viseu
CD Mafra 3-1 Estoril Praia
	Varzim 1-0 SC Covilhã

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

Grupo B

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

J	P
1
1
1
1

1
1
1
1

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

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 C	

Grupo D	

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

J	P
2
2
2
2

4
4
3
0

05/10/2019 Portimonense 1-1 Rio Ave
2019/12/04	Gil Vicente 0-2 Sporting
2019/12/21	Rio Ave vs Gil Vicente
2019/12/21 Portimonense vs Sporting

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

J	P
2
2
2
2

6
6
0
0

2019/11/16 Casa Pia 0-1 GD Chaves
2019/12/05 Casa Pia 0-3 FC Porto
2019/12/21	Santa Clara vs Casa Pia
2019/12/21	GD Chaves vs FC Porto

Taça de Portugal
Oitavos-de-Final
17/12/2019	Académico de Viseu 9:15 GD Chaves
	Varzim 12:45 Anadia FC
	Marinhense 15:30 Rio Ave
18/12/2019	Sertanense 9:15 Canelas 2010
Paços de Ferreira 13:45 SC Espinho
Benfica 15:45 SC Braga
19/12/2019	FC Porto 14:15 Santa Clara
	FC Famalicão 15:30 CD Mafra

Jornal a voz de portugal, edição de quarta-feira 11 de dezembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

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

