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O mês de setembro foi o mês das surpresas
sylvio martins
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ve para fortelecer a nossa comunidade portuguesa em Montreal e divulgar a nossa cultura e
origens para a grande cidade de Montreal, apresentar que nós não somos pequenos mas somos
capazes de fazer grandes coisas, tal como o
Festival Portugal Internacional de Montreal, o
congresso das Casas dos Açores, etc.
Este mês, também, foi um grande mês para a
comunidade e é com grande prazer que este mês
o jornal O Açoriano está de volta nas nossas

páginas do jornal A Voz de Portugal, para vos
informar sobre os Açores, festejando no mês de
outubro será o seu 13º aniversário, e que através do anos fez sentir a saudade dos Açores, informando a comunidade um pouquinho do que
acontece lá, também informando a comunidade
o que se passa cá.
Por último queremos vos informar que a nossa livraria portuguesa está quase a abrir as suas
portas. É já na quinta-feira 18 de outubro que
será feita a grande abertura da livraria que será
um projeto muito interessante para a comunidade. O conceito da livraria será em três partes.
A primeira, livros encomendados diretamente
de Portugal, a segunda livros usados em português e para finalizar uma seção dedicada aos
escritor daqui para poder vender os seus livros.
Sabendo que há muitos que gostam de escrever
e ler nós queremos dar a possibilidade de poder
comprar livros para todos. Neste dia abrimos
as portas do jornal para que os interessados venham e possam ver as nossas instalações e falar
com alguns colaboradores.
Vai ser um grande evento para o jornal A Voz
de Portugal apresentando um novo projeto, novas ideias e homenagear uma pessoa da comunidade que fez muito pela nossa comunidade e
pelo jornal. Fiquem atentos à nossa informação
que vamos dar nas próximas semanas.
Obrigado e até breve.
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Não

haveria outra forma?
jorge correia

A

democracia
enquanto sistema político veio
apresentar diversos desafios
à forma de estar portuguesa.
Se a nossa cultura apresenta
diversos pontos fortes, amplamente representados pela nossa história até ao presente, não
menos apresenta alguns aspetos a melhorar que
teimosamente perduram no seu âmago, independentemente do sistema político, como uma
fraqueza que tenta para os escorregadios caminhos do erro ou pelo menos do levantar de
dúvidas. A omnipresente tendência a sermos
“amigos” da conveniência revela-se por vezes
nefasta nos resultados coletivos, espaço fértil
para as influências menos claras mascaradas de
boas intenções mas cujas justificações deixam
o amargo trago da dúvida, fazendo-nos vacilar,
levando-nos a um estado de aceitação malsã
onde pressentimos a falácia, contudo aceitamo-la, porque não podemos segundo as regras
desmascará-la, ou até às vezes porque nos é
conveniente.
O episódio da nomeação da nova Procuradora-Geral da República encaixa-se no modus
operandi na política em que a nebulosidade de
princípios em torno dos critérios de atuação, ou
neste caso, de opção do novo titular, a par com
as justificações para o mesmo, deixou alguma
franja de portugueses em brasa. Mas vamos por
partes. A escolha efetuada, Lucília Gago, para
substituir Joana Marques Vidal que se encontrava em final de mandato, é legal, quanto a isso
não há dúvidas e o consenso é total: o mandato
é de 6 anos, portanto limitado no tempo, mas
renovável. Mas a questão complica-se com o
modo, as justificações e a necessidade destas
para esta opção. A começar temos a nunca clara determinação do governo em clarificar que
a sua preferência pela não renovação de mandatos do Procurador-Geral. Aliás, tentou criar-se uma atmosfera fictícia de que o mandato era

único, não renovável, para preparar a saída de
Joana Marques Vidal. Por outro a justificação
da continuidade, que também levanta dúvidas
pois se é para haver continuidade porque não
renovar o mandato já existente, ainda para mais
com processos importantes em curso alguns
dos quais com desenvolvimentos processuais
importantes a breve trecho, já para não falar na
unânime avaliação positiva do mandato que termina?
Seria totalmente justificável dizer que o mandato de Joana Vidal foi importante e que era
necessário dar mais passos na evolução e modernização do ministério público, assim faria
sentido.
Não, optou-se exatamente pela desculpa que
levanta mais dúvidas, o que é interessante do
ponto de vista filosófico: inteligentes no caminho escolhido para evitar determinada opção
mas incapazes de construir uma justificação
sólida e inviolável. É esta incoerência entre as
atitudes e as justificações, entre o que se faz e o
que se diz, tão enraizado que é, que produz estas
situações: os Sócrates, e os casos Robles, e por
exemplo o volta atrás da deslocalização do Infarmed para o Porto, ou os lesados do BES que
reclamam de tudo e de todos menos dos responsáveis da instituição bancária que lhes causou
prejuízos, e tantos outros casos transversais a
todos os partidos e sociedade portuguesa.
Não haveria outra forma de nos comportarmos?
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Eleições 2018: Refletir sobre Futuro da nossa Sociedade

no conselho de administração da Sociedade de
Profissionais de Relações Públicas de Quebec
(SQPRP) e fundou o Comité de Ética. Membra
s eleições provinciais são vitalícia do Centro Comunitário da Mulher do
o momento em que deve- Sul da Ásia, na rua Rachel, onde também foi temos refletir ao futuro da nos- soureira. Também foi membra do Conselho de
sa sociedade civil. O meu ob- Diretores da Secretaria Internacional da Água e
jetivo neste editorial não é de do Festival TransAmériques, além de servir no
vos influenciar em votar num Conselho Diretor da escola primária de seus fiou noutro partido, nunca terei tal ambição. lhos, École au Pied-de-la-Montagne. Lecionou
Acredito na diferença de ideias e acho que é na Universidade Concordia, na Universidade
saudável na nossa democracia. A importância
de votar é toda, mas mais importante ainda
é saber porquê votamos. Quais são as nossas
ideias, no que acreditamos nós? Acreditem em
aquilo que queiram, mas votem segundo esses
ideias. Vou aproveitar para vos apresentar as
quatro candidatas no distrito de Mercier.
daniel loureiro

A

PQ
Michelle Blanc: empresária, palestrante e blogueira de Québec. Ela possui um Mestrado em
Ciência e Comércio Eletrónico da Universidade de Montreal, ela estava envolvida em termos
analíticos, estratégia e marketing na web para
muitas empresas. Ela dirige um blog de negócios. Orgulhosa soberanista e responsável pelo
plano eco-digital do Parti Québécois, ela é candidata na Mercier. Tendo habitado o “Plateau”
há mais de 25 anos, Michelle tem um forte sentimento de pertença ao município e defender,
com o entusiasmo que sabemos, os interesses
dos problemas sociais e económicos que são

munhou sua experiência de imigração no documentário Geração 101 em 2007, o aniversário da
Carta da língua francesa. Ela fundou o Comité
Cidadão no diálogo intercultural de Bordeaux-Cartierville em 2011.
CAQ
Johanne Gagné: é uma corretora de seguros de
propriedades e acidentes com a Univesta, uma
das maiores seguradoras de propriedades e acidentes do Quebec. Ela trabalha no ramo de seguro contra danos há trinta anos. Sua experiência
de trabalho a levou a trabalhar em colaboração
com vários empreendedores ao longo dos anos.
Para compartilhar seu conhecimento e expe-

McGill e na Universidade de Montreal, bem
como no CEGEP. Fez palestras sobre relações
públicas, ética e literatura pós-colonial no Canadá, nos Estados Unidos e no sul da Ásia. Nos
últimos anos, trabalhou no governo de Quebec
como diretora de gabinete. Grande viajante, viveu vários anos na Itália, Burkina Faso e Tunísia.
Fala francês, inglês, italiano e algum espanhol e
holandês.
importantes para ambos os seus compatriotas e
colegas em coração. Michelle Blanc é uma das
primeiras graduadas do M.Sc. E-Commerce,
com especialização em administração no Canadá. Ela lecionou para muitas PME, a maioria das
universidades de Quebec francófonas e empresas como prestigiado Cirque du Soleil, o Conference Board of Canada, Loto-Québec, Deloitte,
Desjardins, SAS Canadá Dia Computing Quebec, Les Affaires, Radio-Canada, Protegez-vous
e muitos outros. Apresentou-se no mundo político especialmente por causa do seu neto.
PLQ
Gabrielle Collu: orgulhosa moradora do Plateau Mont-Royal por quase 30 anos. Mercier é
o condado onde criou os três filhos. Eles foram à
creche e à escola locais, aprenderam a nadar no
Père Sablon Centre e a jogar hóquei no Mount
Royal Arena. Eles tocaram no Parque La Fontaine e no Parque Laurier. A frutaria e o metro da
Mont Royal, o Roast House e o Dorado Rose são
lugares que visitam todas as semanas. Mercier
faz parte da sua realidade quotidiana. Interessada em questões de ética e governança, participou

QS
Ruba Ghazal: nascida em Beirute a 6 de dezembro de 1977, Ruba Ghazal possui um BBA em
contabilidade pela HEC Montréal, bem como um
mestrado em meio ambiente e um certificado em
saúde e segurança ocupacional da Université de
Sherbrooke. Por 15 anos ela teve uma carreira no
mundo da manufatura, ocupando altos cargos em
gestão ambiental e saúde e segurança na Bombardier, Church & Dwight e outros. Atualmente
é Diretora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da O-I, fabricante de recipientes de vidro, um
dos quais está localizado em Pointe-Saint-Charles. A carreira política de Ruba Ghazal está intimamente ligada ao movimento progressista. Ela
participou nas negociações que levaram à fundação do Québec Solidaire em meados dos anos
2000. Defensora do secularismo aberto, Ghazal
testemunhou na Comissão Bouchard-Taylor ao
lado de Françoise David em 2007 e participou
do livro Le Québec. busca pelo secularismo
sob a direção de Normand Baillargeon e Jean-Marc Piotte. Chegou ao Québec com a idade de
10 anos, ela cresceu no Golfo Pérsico, filha de
uma família de refugiados palestinos: ela teste-

riência com a próxima geração em seguros,
Johanne Gagné fez um curso de treinamento e
tornou-se um instrutora credenciada pela divisão
de seguro contra danos. Ela é a mãe de três filhos
adultos e uma avó feliz de dois netos. Ela agora
decidiu entrar na política, sob as cores da Coalição Avenir Québec, para as eleições gerais no 1º
de outubro.
O mundo político tem várias personalidades,
tem várias figuras e tudo muda com o tempo,
mas o que nunca muda somos nós, o povo. Nós
que continuamos aqui a lutar pela justiça social,
pela vontade de uma crença pelo mundo melhor.
Todos os partidos têm ideias diferentes, para um
mundo diferente. Convido-vos a ler as plataformas dos diferentes partidos para ficarem mais informados sobre os diferentes assuntos e a seguir
confirmar a vossa escolha.
E fiquem a saber, nunca, mas nunca, farão a
escolha errada, porque o povo nunca se engana. Um abraço,
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beleza da semana

Facilitar a vida de todos, no
1º de outubro vou votar PLQ
Miguel Félix

Vice-presidente da Comissão
das Comunidades Culturais do PLQ

N

o princípio da campanha
eleitoral eu tinha dado as
razões porque eu apoiava o
Partido Liberal do Quebeque
(PLQ) nestas eleições. Hoje eu quero explicar,
depois de 30 dias de campanha, porque continuo a apoiar e porque eu vou votar Liberal.
Falemos da realidade da nossa comunidade.
Um governo liberal, no seu segundo mandato, vai
oferecer o estacionamento grátis por duas horas
numa visita ao hospital e vai impor um máximo
de 7$ por dia. O objetivo é facilitar as vidas dos
quebequenses. O PLQ anunciou também a criação
de 1500 lugares dos centros hospitalares de longo
prazo (CHSLD) e a criação duma linha de atendimento para as pessoas da terceira idade. De mesmo
modo cada criança terá duas cartas de saúde, para
permitir, quer seja com a mãe ou o pai, a criança
possa ter facilidade na sua visita a um atendimento
de saúde. No ponto de visita dos transportes, um
segundo mandato liberal verá o transporto coletivo (autocarros e metro) gratuito para os estudantes
em tempo inteiro, assim como para as pessoas da

terceira idade. Também, num espírito de luta contra as mudanças climáticas, o PLQ promete oferecer um crédito suplementar de 1000$ aos carros
elétricos ou híbridos, com um máximo de 9000$.
Atualmente o Quebeque é o líder no Canadá. Facilitar a vida dos quebequenses passa também por
um melhor apoio aos diferentes trabalhadores do
serviço de saúde e de ensino. O PLQ vai então
aumentar o número de trabalhadores nesses domínios, vai melhorar as condições de trabalho e oferecer um melhor ambiente de trabalho. O governo
continuará a apoiar a integração dos imigrantes
no mercado de trabalho e na sua integração na sociedade civil. Estes pontos tocam a vida de cada
um. O objetivo do Partido Liberal do Quebeque,
depois de ter acabado positivamente o seu primeiro mandato, é de oferecer uma facilidade de vida
no seu segundo mandato. Oferecendo crédito de
imposto suplementar para as pessoas da terceira
idade. Oferecendo uma política de serviço básico
grátis no dentista, para as crianças e idosos com dificuldades financeiras. Eu vou votar no PLQ no 1º
de outubro de 2018, porque acredito que eles vão
continuar o seu bom trabalho e vão realizar assim
as suas promessas. Teremos uma economia forte e
uma vida melhor.

Empresa da semana
casal da semana

Tudo o que apresenta um pouco de Portugal é sempre um marco importante, a semana passada
abriu o Café Chiado28 no Carrefour Laval. Se querem beber um café excecional e de uma maneira
formidável venham todos ver, vale a pena dar um saltinho.
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Festejou-se
Filarmónica

em grande o 40º aniversário da
do Divino Espírito Santo de Laval

eventos que fizeram nestes 40 anos. Fiquei muito Quero desejar à Filarmónica do Divino Espírito
surpreendido pela qualidade e a mensagem que Santo de Laval feliz aniversário e que continuem
Filármónica do Divino sobressaiu deste filme, o tema foi uma família em grande a representar a nossa comunidade
Espírito Santo de Laval
celebra este ano 40 anos de
existência. Para este grandioso evento foi festejado em
grande na grande sala da igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Nesta sala havia
uma linda exposição de fotografias tiradas ao
longo dos anos sobre membros, eventos, placas comemorativas, que representa um pouco
da grande história desta linda Filarmónica.
Foi no sábado dia 27 de setembro que foi escolhido para festejar este grande evento. A noite
iniciou-se com as boas-vindas do presidente da
sylvio martins

A

Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e
depois apresentou-se um pequeno filme musical
com a canção de Bruno Mars “When I Was your
Man”. Através deste filme emocionante apre- unida e forte para a comunidade. Quando esta
sentou alguns membros, presidentes, jovens e apresentação acabou, os membros e dirigentes
da Filarmónica entraram na sala e tocaram bem
forte o hino da sua filarmónica e também tocaram a primeira música que aprenderam há 40
anos. Depois iniciou-se o jantar de alta qualidade
e antes do prato principal foi a parte protocolar e
muito importante para dignificar esta data muito
importante. Cinco pessoas foram homenageadas
começando pelos três fundadores desta filarmónica, Olímpio Teixeira, António dos Reis e Viriato Pacheco. Depois foi João Resendes que esteve
sempre ajudando a filarmónica durante 40 anos
e o Maestro da filarmónica que também esteve
presente desde a sua fundação. Também o presidente da Casa dos Açores do Quebeque deu uma
placa comemorativa à direção da filarmónica.
E para finalizar esta linda noite um dos melhores conjuntos do Canadá, Tony Mello e a sua
Banda Starlight, estiveram presentes para fazer
bailar todos até muito tarde.

através do mundo. Parabéns à direção (presidente Geraldo Linhares; vice-presidente Manuel
Machado; tesoureiro Manuel Dias; secretário
Carlos Rodrigues; diretor Jaime Adriano; Maestro Gilberto Pavão e contra-maestro Dino Pimentel), por esta linda noite comemorativa.
Gilberto Pavão – Maestro
Nascido em 1947, na freguesia dos Mosteiros,
em São Miguel, Gilberto Pavão de muito novo
mostrou não só o seu interesse, como também
o seu talento para a música. Aos 14 anos tocava
saxofone na banda da freguesia. Aos 18, junta-se à banda militar dos Açores. Aí passou a tocar
flautim, inovação para ele, pois até ali, tal instrumento lhe era totalmente desconhecido.
E foi também nesta banda que atingiu o posto
de maestro. Emigrou para o Canadá em 1971 e
desde 1978 este co-fundador nunca mais abandonou o barco. Tem havido muitas mudanças
na equipa que ele dirige, mas sente-se muito orgulhoso por ter conseguido manter o interesse e
motivação sempre bem vivos no seio da equipa.
Prova do que afirma, é o facto de um dos músicos originais, Sr. João Resendes ainda fazer parte da turma atualmente, ter dirigido 3 gerações
de músicos ao mesmo tempo (pai, filho e neto) e
de contar atualmente com um grupo de músicos
dos quais 15 não atingiram ainda os vinte anos
de idade.
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Eu estava numa situação terrível com a minha prima. Eu
tirei pão da minha boca para
alimentá-la e ela me reembolsou em tentar de me destruir
com magia negra. Por sorte, li
sobre José no jornal e fui vê-lo.
Com a ajuda de José, encontrei algodão menstrual manchado de sangue em baixo da
minha cama, o que me causou
a leucemia. Eu te devo a minha vida José.
Leopoldina

mida. Obrigado José.

Todos os domingos eu trago flores
para a Virgem Maria e pedi a ela que
fizesse o milagre de me curar do cisto na garganta que estava a me doer
tanto. Eu tive vários tratamentos e
cirurgias, mas nada ajudou. Eu perdi muito peso e agora como você
podem ver depois de visitar José eu
estou a viver e comer bem. Ele me livrou de um grande feitiço que a minha madrasta colocou na minha coJosé
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Eu voltei para o meu marido. Minha
própria irmã o tirou de mim. Eu tirei uma foto e nome e para José
trouxe de volta para mim. Obrigado José.
Magaly Lopes

A foto foi tirada pela minha filha Sonia, que
descobriu as mensagens que recebi da minha
amante. Eu não senti vergonha. Eu estava enfeitiçado por aquela mulher. José me ajudou a
me livrar desse feitiço. Eu pedi o perdão da minha família e eles fizeram.
Família Robalho

Eu tive que assistir meu
irmão morrer para finalmente entender que a
bruxaria estava nos levando para o cemitério.
As pessoas que vi sofrem de uma doença que
os médicos não puderam curar ou entender,
dizendo que era magia
negra, mas eu não acreditava nelas. Eu encontrei José, a pessoa certa
para me ajudar a evitar a morte com certeza.
Mário

Estes são os meus três amores da minha vida
que perdi devido à minha infidelidade. Eu era a
dona da minha própria companhia, tinha só os
olhos na minha secretária, mas só se importava com o meu dinheiro. Eu visitei José e ele
resolveu os meus problemas de vida amorosa.
Joaquim
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

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

dentista

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

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

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

MERCEARIAS

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca

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

renovações
Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

restaurantes

T.: 514-849-3808
Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | saladas

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

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984
renovações

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

rlA RÉNOVATION

www.acaixa.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Ele disse para ela: “Posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros importados
ou empresas como o meu amigo João Pedro, mas
amo-te muito, adoro-te – sou louco por ti”.
Ela olhou-o com lágrimas nos olhos, abraçou-o
como se o amanhã não existisse e disse baixinho
ao seu ouvido: “Se me amas de verdade, apresenta-me o João Pedro”.

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

O pessimista e o otimista!

Eram dois irmãos, um pessimista e um otimista.
No Natal receberam as prendas. O pessimista
uma bicicleta. O otimista recebeu uma bosta de
cavalo numa caixinha. Diz o pessimista:
– Agora que recebi um bicicleta, vou cair. Partir os
dentes e a cabeça, vou-me aleijar, que chatice! E
tu mano, o que é que recebeste?
– Eu recebi um cavalo, mas ainda não sei onde
está.

Seguros

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

O amor é estranho!

notários

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

seralha
frutas
alface
berinjela
macarrão
soja
jiló
escarola

atum
rúcula
chicória
carpaccio
acelga
aspargo
cenoura

especialista
em
Renovações
ligeiras

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281

SUDOKU: nível quase impossível

1

9
6

7 diferenças

2
7
8
4 6
3
9

1 5
2
3
4 9

4
8 3
9
7
2

9
5

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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Lucília Gago é a nova procuradora-geral da República

Marcelo

M

e

António Costa

arcelo Rebelo de Sousa nomeou Lucília
Gago como a nova procuradora-geral
adjunta da República, sob proposta do Governo, lê-se no site da Presidência.A nomeação tem efeitos a partir de 12 de outubro de
2018.
De acordo com a mesma nota,
o Presidente da República considera que Lucília Gago “garante,
pela sua pertença ao Ministério
Público, pela sua carreira e pela
sua atual integração na Procuradoria-Geral da República a continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da
Justiça igual para todos, sem condescendências
ou favoritismos para com ninguém”.

chegaram a acordo

Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa diz que
sempre defendeu “a limitação de mandatos, em
homenagem à vitalidade da Democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios”.
Lucília Gago vai assim substituir Joana Marques Vidal, a atual
procuradora-geral da República,
que irá terminar o seu mandato
de seis anos, iniciado em 12 de
outubro de 2012. A Constituição
da República Portuguesa estabelece que “o mandato do procurador-geral da República tem a duração de seis anos” e que compete ao Presidente
da República “nomear e exonerar, sob proposta
do Governo”, o titular deste cargo.

Trump

ameaça paralisar Governo
se não houver dinheiro para muro

O

Presidente norte-americano, Donald
Trump, ameaçou travar um acordo orçamental que permitiria evitar a paralisação
das instituições federais do país, por este não
prever financiamento para construir o seu desejado muro na fronteira com o México.
O Senado aprovou por esmagadora maioria
(93-7) uma lei orçamental que abrange vários
departamentos governamentais, incluindo o da
Defesa, acompanhada de uma medida que prolonga até 07 de dezembro o financiamento de outras administrações federais em que o consenso
será mais difícil de obter.
Os republicanos esperavam assim adiar o “espinhoso” debate sobre a imigração clandestina
e a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México até depois das decisivas eleições legislativas intercalares de 06
de novembro, em que correm o riso de perder
a maioria nas duas câmaras do Congresso. Resultado de um raro acordo entre republicanos e
democratas, a lei orçamental e a medida protetora do funcionamento do Estado federal parecem
estar no bom caminho para uma aprovação em
tempo recorde, com a votação agendada para a

próxima semana na Câmara dos Representantes,
onde os republicanos estão também em maioria.
Mas Donald Trump deve promulgar os diplomas
para que estes possam entrar em vigor e, numa
mensagem hoje publicada na rede social Twitter, deu a entender que não está pronto a fazê-lo. “Eu quero saber onde está o dinheiro para
a segurança na fronteira e para o MURO nesta
lei de financiamento ridícula e de onde é que ele
virá depois das eleições intercalares”, escreveu o
Presidente norte-americano. “Os democratas estão a bloquear a Aplicação da Lei e a Segurança
na fronteira.
OS REPUBLICANOS DEVEM
FINALMENTE IMPOR-SE!”
Os membros do Congresso têm até 30 de setembro à meia-noite para aprovar o orçamento
para 2019 e evitar uma paralisação parcial da
administração federal (‘shutdown’) por falta de
financiamento. Nos Estados Unidos, o novo ano
fiscal começa a 01 de outubro. A lei aprovada
no Senado destina 674,4 mil milhões de dólares
(cerca de 572 mil milhões de euros) à Defesa, ou
seja, mais 19,8 mil milhões (16,8 mil milhões de
euros) que o orçamento de 2018.

Difícil

de engolir? Tomar aspirina
pode fazer mais mal do que bem...

U

ma nova pesquisa, apurou que ingerir
diariamente a medicação anticoagulante
apresenta benefícios limitados para a população mais idosa.
Tomar uma aspirina por dia não mantém o médico à distância – e pode afinal representar uma
ameaça para a saúde, sugere aquele estudo. Ingerir diariamente uma dose do fármaco anticoagulante têm benefícios limitados, diz a pesquisa que teve como amostra 19,114 participantes.
Consumir aspirina não reduziu significativamente o risco de ataque cardíaco, de enfarte ou de
demência entre adultos saudáveis com mais de
70 anos. Todavia, a droga foi associada a um
aumento do risco significativo de ocorrência de
hemorragias internas. O professor John McNeil,
da Universidade de Monash, na Austrália, disse:
“Tal significa que milhões de idosos saudáveis
em todo o mundo que tomam aspirina regularmente, e sem um motivo médico, podem estar
a fazê-lo desnecessariamente”. Cerca de metade dos participantes no ensaio clínico tomaram
100 miligramas de aspirina diariamente e a outra

metade consumiu um placebo. Ambos os grupos
foram seguidos durante um período de cinco
anos. Entre os que tomaram aspirina, 3,8% apresentou sérios problemas hemorrágicos, comparativamente a 2,8% dos indivíduos aos quais foi

Carneiro: Carta Dominante: 6 de Copas,
que significa Nostalgia. Amor: Saudades da sua
infância poderão ocupar-lhe a mente. A vida é
um canto eterno de beleza! Saúde: Cuidado com
o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os
conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
Touro: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: A sua relação poderá
estar a avançar muito rapidamente. Aja com
cautela mas não se preocupe com o seu futuro.
Deus cuidará de si! Saúde: Cuide melhor dos seus
dentes, pois merece ter um lindo sorriso. Dinheiro: Não
gaste mais do que aquilo que realmente pode. Faça bem
as suas contas. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
Gémeos: Carta Dominante: Valete de Ouros,
que significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba
ouvir a sua cara-metade. Lembre-se que ele
também precisa de si. Procure dizer coisas boas,
a palavra tem muita força! Saúde: Espere um período
regular. Dinheiro: Poderá investir em novos projetos,
com prudência. Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36
Caranguejo: Carta Dominante: O Imperador,
que significa Concretização. Amor: Estará
num período bastante propício ao romantismo.
Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica,
poderá ressentir-se um pouco neste período. Dinheiro:
Poderá alcançar os seus objetivos profissionais.
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44
Leão: Carta Dominante: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor:
É possível que reencontre alguém que não via
há muito tempo. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Estará tudo na normalidade. Dinheiro: Poderá
ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49
Virgem: Carta Dominante: 2 de Copas,
que significa Amor. Amor: Aproveite bem os
momentos mais íntimos para mostrar à sua carametade o tamanho do seu amor. Saúde: Procure
o seu médico de família para fazer exames de rotina.
Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao
seu emprego porque pode ter uma excelente surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47
Balança: Carta Dominante: a Força, que
significa Força, Domínio. Amor: Dê mais atenção
às necessidades da sua cara-metade. Não
ponha de parte aqueles que ama, cuide deles
com carinho. Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade pela qual
esperava, para dar andamento a um projeto que tinha
parado. Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48
Escorpião: Carta Dominante: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada. Amor: Deixe
de lado o passado e concentre-se mais no
presente. Saúde: Poderá sofrer de quebras de
tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá
causar alguns estragos na sua conta bancária.
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49
Sagitário: Carta Dominante: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Será
elogiado pela sua tolerância e compreensão. Dê
sempre em primeiro lugar um bom exemplo de
conduta! Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo
durante toda a semana. Dinheiro: Poderá receber uma
quantia considerável de dinheiro.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
Capricórnio: Carta Dominante: o Sol, que
significa Glória, Honra. Amor: Aprecie uma
reunião familiar e ponha de lado as preocupações
profissionais. Saúde: Possíveis problemas de obstipação.
Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso
pode prejudicá-lo. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
Aquário: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.Amor: Poderá
ter uma discussão com os seus filhos. Saúde:
Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho
das suas emoções. Dinheiro: Período de grande
estabilidade. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

administrado um placebo. Mais ainda, 5,9% dos
participantes que tomaram aspirina faleceram,
relativamente a 5,0% dos que não ingeriram
aquela medicação.

Peixes: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Andará
um pouco desconfiado do seu parceiro. Saúde:
Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite
bem as oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

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
Bom trabalhador.

Nora: 450-628-5472

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
vestshell inc
situado em montreal norte Está à
procura de operadores de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a
relva num triplex com experiência.
1 vez por semana.
1º lugar: Boul. Samson e autoroute 13 em Laval
2º lugar: Rivière des Prairies.
514-781-3335
Restaurante schwartz
Precisa-se de empregado para a caixa
Frank: 514-842-4813

Precisa-se de gente para trabalhar
numa companhia de renovações. Operários para renovações de casas com experiência. Trabalho durante todo o ano.
Tony: 514-668-0656

Precisa de homens para trabalhar
em paisagismo, cofragem,
cimento e “Pavé-uni”.
Com ou sem experiência.
Bom salário.
514-977-7173
Lollypop Childrens Wear Co.
Companhia Lolly Pop situada em Montreal precisa de
pessoas com experiência em máquinas overlock &
Plain e também com experiência em roupas de senhora e crianças.Bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar Stella no telefone
514-277-4700 ou 514-277-4761 ext#5

Property management company (C.I.F.) is
looking for someone to become part of our technical team.
Some knowledge and experience is preferable:
- Painting
- Plastering
- Sanding and varnishing floors
- Tiling -Cabinetry
- Light renovations
Starting salary: 13$-20$ (depending on skill
level and experience). Please send your CV
OR detailed email to repairs@cifproperties.
com if you are interested in this posting.

empregos

Companhia em
plena expansão
procura novos
empregados
com ou sem
experiência
no domÍnio
da construção.
trabalhos
em escavação
cofragem,
em betão,
pedreiros,
empregados em
trabalhos gerais,
etc.

David
514-979-5604
Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar: 514-901-1030
PrECISA-SE DE HOMEm
AJUDANTE PARA
INSTALAçãO DE ALUMÍNIO. e, PRECISA-SE DE
SERRALHEIRO SOLDADOR PARA ALUMÍNIO.
TEL.:514-362-1300
Procura-se uma pessoa para trabalhar num lar
de acolhimento (6 clientes) deve fazer refeições
e lanches, algumas tarefas domésticas e,
ocasionalmente, dormir no local. Com experiência
é uma mais valia. Ter o curso RCR ou aceitar
seguir o curso de RCR.
A pessoa deve estar disponível,
versátil, simpática e deve falar francês.

Entre em contato com
Marlene 514-645-3197

Precisa-se de empregado
preferencialmente com experiência
para instalar, montar e trabalho geral
para rampas em alumínio ou metal com
experiência.
Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
por email info@mondialuminium.com
Precisa-se de empregados com experiência em
limpeza e manutenção de edifícios de escritórios a
tempo inteiro ou parcial. Deve ter um carro.
Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax
para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com
ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

encontros

Homem com casa deseja encontrar
mulher dos 45 anos aos 55 anos.
Assunto sério.
Tel.: 438-387-4617

N

ecrologia

de Oliveira e Silva
†FaleceuClaudina
em Montreal, no dia

18 de setembro de 2018, com
82 anos de idade, natural de
Avanca, Estarreja, Portugal.
Deixa na dor seus irmãos David (Manuela), Florindo (Alzira),
numerosos irmãos e irmãs em
Portugal, sobrinha Julia e numerosos sobrinhos/as em Portugal, cunhados/as, familiares
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório foi sexta-feira 21 de setembro de 2018 das
13h às 17h e das 19h às 22h assim como sábado das
9h às 9h45. Seguiu-se o funeral às 10h00 na igreja
Santa Cruz tendo sido transladada para Avanca, Portugal. A família vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam
na dor. Bem-haja.

†

Maria do RosÁrio Lopes
1928 - 2018

Faleceu em Montreal, no dia 9
de setembro de 2018, com 90
anos de idade, a senhora Maria
do Rosário Lopes natural da Vila
de Rabo de Peixe, São Miguel,
Açores, esposa do já falecido
António Miguel da Costa. Deixa
na dor seus filhos António (Raquel Mateus), Maria do Rosário
(António Reis), Leonor (Eduíno
Sousa), Perpétuo(†). Netos Nelson, Stephen, David, Patricia,
Shawn e Sandra. Bisnetos Jacob, Ethan, Dean, Heidi, Alana,
Dylan e Scarlett, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente teve lugar sábado 15 de setembro de 2018 às 10h00 na igreja Santa Cruz e foi
sepultada em cripta no mausoléu St-Martin em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem-haja.

João Carlos Mota
†Faleceu em Montreal,
no dia 21 de

setembro de 2018, com 56 anos
de idade, o senhor João Carlos
Mota natural do Rosário, Lagoa,
São Miguel, Açores. Deixa na dor
seu filho Jeffrey e sua filha Sarina.
Seus irmãos/ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 26 de setembro de
2018 das 9h às 11h, seguir-se-á o funeral às 11h30 na
igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério St- Alzear.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
que se realiza amanhã, quinta-feira 27 de setembro de
2018, às 18h30 na igreja Santa Cruz. A família vem por
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

vende-se
Comércio à venda
“Comptoir/Nettoyeur a sec”
e serviço de costura
bem situado
514-858-9402

serviços
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-918-3956
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Um

homem entre

Margarida Vieitez
abe que existem pessoas que afirmam a
pés juntos querer ter um compromisso e
que quando o outro finalmente diz que sim,
fogem porque não querem assumir compromisso algum?
Muitas outras quando a proximidade emocional começa a acentuar-se inventam conflitos e/
ou conferem-lhes uma gravidade extrema e terminam a relação.
A escolha de uma mulher ou de um homem
muito mais jovem e uma relação trepidante e
conflituosa constituem defesas mais que potentes para não assumir um compromisso e assim
não colocar em risco a “relação primária” com
a ex.
Existem pessoas que vivem estas situações anos
a fio sem conseguir perceber o que com elas se
passa e muito menos libertar-se.
E quando surge uma terceira pessoa no meio
daquilo que parece ser a viagem entre o purgatório e o inferno? O que é que pode acontecer?
O pior que pode acontecer é não acontecer nada
e o “Ator principal” apesar de sentir um forte
desejo de terminar as duas relações, não o conseguir fazer e acabar por continuar preso nessa
espécie de teia que o envolve, aperta e desgasta
cada vez mais.
O melhor que pode acontecer é isso servir de
“trampolim” para uma transformação interior
que irá possibilitar-lhe compreender porque precisou permanecer nessas duas relações doentias,
descobrir-se, conhecer-se e, quem sabe, encontrar um Amor maduro e saudável que lhe faça
bem e com quem se sinta muito melhor.
Nesse momento, a sua intuição em vez de lhe
dizer “O que estás aqui a fazer?” vai gritar-lhe
baixinho “Que vontade de ficar, mais e mais e
mais…”
Algumas pessoas aparecem na nossa vida apenas para nos recordar que podemos ter o que
sempre desejámos ter e que os medos apesar de
parecerem maiores do que nós, quando encarados de frente ficam cada vez mais pequeninos,
até se esfumarem por completo.
Por vezes o papel do terceiro elemento é esse
mesmo! Um abrir de olhos inspirador para o fechar de um ou vários livros, ou para sair do cinema porque o filme já terminou há muito tempo.
Não podemos avançar e sentir o esplendor da
vida se continuamos agarrados a um passado que
não existe mais ou a um presente que nos faz
sentir “andar de muletas”, aceitando ter relações
em que falta quase tudo…
O que pode fazer um homem quando pensa precisar de duas mulheres ao mesmo tempo e surge
uma terceira que não lhe sai da cabeça?
Olhar para dentro e perguntar-se:
Porque é que eu preciso de três mulheres e não
me é suficiente amar e sentir-me amado por uma
só mulher?
Esta pergunta pode ser feita igualmente por
mulheres que sentem necessidade de ter vários
companheiros ao mesmo tempo.
Medo de perda, de rejeição, de abandono, insegurança, baixa auto-confiança, experiências
marcantes, dificuldade em confiar e em se entregar, necessidade de vivenciar experiências
indutoras de elevado grau de adrenalina, compromissofobia, extrema necessidade de atenção
e de se sentir amado, entre muitas outras razões,
explicam essa mesma procura de manter várias
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mulheres! (2)

relações ao mesmo tempo.
No entanto, cada caso é um caso diferente de
todos os outros e as motivações, a maioria podem encontrar-se “escondidas” no inconsciente
de quem vive essas mesmas relações, pelo que
pode não ser fácil descobri-las, identificá-las
e verbalizá-las, mas parece-me ser o único caminho para o autoconhecimento, dissipação da
ansiedade, sofrimento e sentimento de desgaste
emocional brutal que essas mesmas relações envolvem.
Se tem mais de uma relação e se sente feliz, é
uma opção sua, mas lembre-se sempre de ser
verdadeiro com as outras pessoas envolvidas
acerca das suas intenções, porque o que semeamos em vida, mais cedo, ou mais tarde, colhemos em vida!
A vida é um risco, amar é um risco, mas quando
a vivemos com verdade e amamos com verdade… valeu sempre a pena!
O que faz este homem quando conhece uma outra mulher para além da ex. e da “miúda” que o
faz sentir pinguins a dançar dentro da barriga,
esquecer as outras duas e pensar nela todos os
dias?
O que faz esse “herói” que sobrevive estoicamente a alguns encontros com aquela outra mulher com quem sente poder vir a construir uma
relação de amor no futuro, mas que o passado
teima em torná-lo cativo, e o presente, prisioneiro de si próprio?
Esta não é uma história singular. Existem milhões de histórias destas pelo mundo fora, vividas por homens, mas também experienciadas
por muitas mulheres, de todas as idades, classes
sociais, níveis de formação… as quais provocam
um desgaste emocional e sofrimento gigantesco
a quem as vive. De uma maneira geral, a maioria
das pessoas, ao contrário do que se possa pensar,
apresenta grande dificuldade em terminar uma
relação, especialmente quando se trata de relações de longa duração.
Algumas mantêm-se com “um pé dentro e outro
fora” da relação, mesmo depois de legalmente
divorciados e apesar de terem outra relação, pois
ainda mantêm algum tipo de expetativa relativamente à mesma, receiam ficar sozinhos, sentem
sérias dificuldades em encarar a rutura, existe
uma elevada dependência emocional e/ou detêm
algum tipo de interesse financeiro.
Também a necessidade de “posse” sobre o outro e o controlo sobre a sua vida, podem fazer

com que algumas pessoas escolham viver essa
espécie de “relações hibridas” sem conseguirem
fazer o luto da separação, continuando a comportar-se, a ter rotinas e a cumprir rituais como
se estivessem casados. A rutura e sentimento de
perda associado podem fazer gerar uma intensa
angústia e ansiedade, razão pela qual muitas delas escolhem viver essa relação “estado de limbo”, com os supervenientes custos emocionais.
Especialmente quando o/a companheiro/a desempenhou um papel maternal muito ativo,
tendo-se criado uma intensa dependência quanto
às necessidades básicas, como por exemplo em
termos de alimentação e execução de refeições,
a dependência existente pode comprometer seriamente o natural processo de desligamento e
fazer com que a pessoa dependente pense que
precisa manter-se à mercê da outra e dos cuidados da outra, como se de uma criança se tratasse.
Também o sentimento de culpa e aquilo que o
ex-companheiro pensa sobre si, faz muitos reféns! Muitos homens e mulheres separam-se,
mas não se separam verdadeiramente dos seus
exs., porque carregam um enorme sentimento de
culpa derivado das mais variadas situações, especialmente por terem traído, porque precisam
se validar no outro e que o outro tenha e continue
a ter uma boa imagem de si.
Por último existem ainda muitas pessoas que
pensam que se adoecerem ou precisarem de alguma coisa, o ex. estará lá para ajudar e acompanhar, o que na maioria das situações é pura
ilusão senão fantasia.
O que faz um homem que parece estar ligado
por um “cordão umbilical” à ex., que se apaixona pela ideia de estar apaixonado por uma
mulher a quem chama de miúda, e de viver um
grande Amor, ainda que seja só um grande sexo,
e que sabe que não é a mulher que quer ao seu
lado, não só porque tem menos vinte anos, mas
porque o deixa maluco com o que diz e faz?
Aconselho-o a pensar porque escolheu essa
mesma mulher para ter uma sucessão de casos.
Porque não é só um, são vários, uns a seguir
aos outros, num ritmo alucinante, entre começa,
acaba, recomeça e volta a acabar…e se existem
momentos em que as tempestades parecem espaçar-se, logo depois se repetem, parecendo ciclos
viciosos altamente viciantes.
Será que não lhe “dá jeito” ter essa mulher e
não assumir nenhum compromisso?
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Na Mente Existe Um Mundo Para Descobrir
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com
4ª-feira, 26 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:52 Sonhos
Sociedade Civil
6:53 Jorge Fernando
Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27	Os Bochechas
9:34 Penafiel
Festa do Vinho Verde
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:45 Penafiel
Festa do Vinho Verde
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:20 Joker
22:08 Notícias do Atlântico
23:09 Portugal Acorda em Choque
Aqui Tão Longe
23:56 Grande Entrevista
0:51 Literatura Aqui
1:19 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 27 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:54 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:00 TecNet
15:12 Desp. Chaves x Benfica
Liga NOS 2018/2019
17:15 Sinais de Vida
18:00 As Novas
Viagens Philosophicas
18:30 Linha da Frente
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Rosa Ramalho
Visita Guiada
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui Tão Longe
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Ideias & Companhias
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 28 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:00 Sociedade Civil
7:00	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza...
	Em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 TecNet
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui Tão Longe
23:45 Circo Paraíso
0:30 Janela Indiscreta
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Miúdo Graúdo

sÁBADO, 29 de setembro
2:16	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Rosa Ramalho
Visita Guiada
5:30 Siga O Coelho Branco
6:00 Sociedade Civil
7:00 Madeira Natura
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Torres Novas
Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:15 Ideias & Companhias
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Torres Novas
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Língua Franca
23:30 A Essência
23:45 5 Para a Meia-Noite
domingo, 30 de setembro
1:30 Sal
DOP
2:30 Siga O Coelho Branco
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Série de comédia política.
	Os Boys
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Eléctrico x Benfica
Futsal: Liga Sport Zone
11:00 As Receitas Lá de Casa
12:00 Podium
13:00 Ideias & Companhias
13:15 Hora dos Portugueses
14:00	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 TecNet
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 Sociedade Recreativa
2ª-feira, 1 de outubro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 As Novas
Viagens Philosophicas
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Decisão Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:03 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP
0:30 Ciência
Portugueses pelo Mundo
1:15 Hora dos Portugueses
3ª-feira, 2 de OUTUbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Raízes
5:45 Sociedade Civil
6:45 Network Negócios
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo

T

odas as teorias, ideológicas sociopolíticas, produções artísticas, poesias,
discursos literários, diálogos
interpessoais, etc., são peças “intelectuais”
construídas nos bastidores inconscientes da
inteligência e expressas na “crosta” ou nos
“palcos” conscientes da mesma.
Temos consciência da produção intelectual
que geramos, mas não temos consciência dos
processos que geram essa produção intelectual
nos bastidores inconscientes.
Portanto, há um mundo para descobrir no
âmago psíquico de cada ser humano, um mundo que apresenta fenómenos tão complexos e
sofisticados que são capazes de organizar as
ideias, produzir as análises, confecionar os paradigmas socioculturais, formatar os discursos
teóricos das ciências, produzir os pensamentos antecipatórios, recuperar experiências passadas, construir a consciência existencial do
mundo que somos e em que vivemos, transfor-

mar a energia emocional e motivadora, etc. Um
mundo contido nos “bastidores inconscientes
da mente, psique ou alma humana”.
A psique não é um campo de energia estático
nem psicodinâmico equilibrado, mas sim um
campo de energia em contínuo estado de desequilíbrio psicodinâmico, em permanente estado
de transformação essencial, onde se processam
as faculdades intelectuais, que são responsáveis
pela fértil produção de pensamentos, emoções
e motivações diárias. Precisamos de rever o falso conceito existente na psicologia referente à
busca do “ equilíbrio psíquico”. A psique humana é um campo de energia psíquica em contínuo
estado de desequilíbrio psicodinâmico. Esse estado é fundamental para que o homem se transforme numa complexa e contínua “fábrica de
pensamentos e emoções”.
Algumas teorias psicológicas já abordaram
genericamente o inconsciente . Porém, será
analisado com um pouco mais de pormenor ,
principalmente no que diz respeito aos processos que constroem o mundo dos pensamentos e
que nos transformam na espécie mais misteriosa e brilhante da biosfera terrestre.

Não há machadinha que corte a raiz ao pensamento
Ricardo
Araújo Pereira

À

s vezes decido acabar
uma SMS escrevendo:
“Um abraço do Ricardo.” Sucede que, sempre que começo a escrever o meu
nome, o telefone sugere a palavra “ridículo”.
Até hoje nunca aceitei a sugestão, mas o telefone
mantém a convicção de que eu deveria despedir-me dizendo: “Um abraço do Ridículo.” Portanto,
confirma-se: os smartphones conhecem-nos mesmo muito bem. Não é difícil. O facto de andar sempre comigo, dentro da algibeira, e de
assistir às minhas pesquisas no Google, faz com que o telefone adquira
uma ideia bastante precisa acerca de
quem eu sou. Ridículo é um resumo
muito perspicaz. Ainda assim, há alguns pormenores que o telefone desconhece – e que ajudariam a compor
e reforçar este retrato. Permitam-me
que vos revele um deles, para edificação de todos.
Quando, nas aulas de latim, foi preciso aprender a primeira declinação,
o professor dispôs os casos pela ordem do costume (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo,
ablativo) e depois escreveu as terminações (singular: a, a, am, ae, ae, a;
plural: ae, ae, as, arum, is, is). E então

ocorreu-me que um bom modo de memorizar as
desinências seria recitá-las ao som da música infantil A Machadinha. Foi o que fiz. A, a, am, era o
início da cantiga. Ae, ae, a, correspondia ao verso
“minha machadinha”. E por aí fora. Resultou. Entre a primeira declinação e a Machadinha não havia
outra semelhança a não ser o facto de uma começar
por “A, a, a” e outra por “a, a, am”. Ambas eram
difíceis de compreender: eu estranhava igualmente
que, por um lado, as palavras tivessem uma forma
diferente consoante a função que desempenhavam
na frase e, por outro, que alguém quisesse cantar sobre uma machadinha que, não se sabia bem
como, saltava para o meio da rua. A voz feminina
que cantava na Machadinha acabava
a dizer que havia de ir à roda escolher o seu par, que era um rapazinho
chamado José. O verso seguinte dizia: “Chamado José, chamado João.”
Tratava-se, portanto, de um rapazinho
que, como as palavras na língua latina,
mudava de designação com facilidade. Resumindo, quando o professor
me perguntava pela forma da palavra rosa no genitivo plural, eu cantava mentalmente a Machadinha até à
parte “quem te pôs a mão sabendo”
e respondia “rosarum”. O professor,
desconhecendo o logro que decorria à
sua frente, dizia “muito bem”. Mas eu
não conseguia evitar corar um bocadinho. E foi assim que estudei latim. Um
abraço para todos do Ridículo.
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Sporting deixa Benfica e
Sp. Braga a partilhar a liderança

A

quinta ronda da Liga deixou Benfica e Sp.
Braga a partilhar a liderança. Já sem a
companhia do Sporting, portanto, derrotado
precisamente no reduto da equipa minhota.
Foi o jogo que encerrou a jornada, na segunda-feira, e que marcou algumas alterações no topo
da tabela com o golo de Dyego Souza, a garantir
o triunfo arsenalista (1-0).

O Benfica ainda esteve isolado na frente, mas
por pouco mais de 24 horas, depois do triunfo
sobre o Desportivo das Aves (2-0), com um golo
de João Félix na estreia a titular e outro de Franco Cervi, que entrou precisamente após a lesão
do internacional sub-21 português.
A um ponto da liderança continua o FC Porto,
que foi ao Bonfim vencer o Vitória de Setúbal
também por 2-0. Sérgio Oliveira também saltou
do banco para marcar, confirmando um triunfo
que já tinha sido lançado por um tento de Aboubakar.
Na quarta posição, à frente do Sporting (pela
diferença de golos) e a apenas três pontos do

primeiro lugar, está o Rio Ave, que foi vencer
aos Açores (1-3). O jogo com o Santa Clara teve
vinte minutos absolutamente loucos, com quatro
golos e duas expulsões.
Com os mesmos pontos de Rio Ave e Sporting
está o Marítimo, que empatou em casa com o
Belenenses (0-0). Um jogo com pouco sumo e
sem golos, naquele que foi apenas o segundo
nulo da prova.
O Tondela somou a primeira vitória na receção ao Moreirense (20), com «bis» de António Xavier,
e deixou o «lanterna vermelha»
Desportivo das Aves como única
equipa em jejum de triunfos.
À mesma hora do Tondela-Moreirense, Feirense e Nacional assinaram o terceiro jogo sem golos
da edição 2018/19 da Liga. O resultado agrada mais aos insulares, que pontuaram pela segunda
ocasião, ao invés dos fogaceiros,
que desperdiçaram a hipótese de
se colarem a Marítimo e Rio Ave, nos lugares
europeus.
O domingo «gordo» ficou encerrado às 20h30,
no Algarve. O Portimonense também alcançou o
primeiro triunfo, e o duelo entre os algarvios e
o Vitória Guimarães foi a partida que teve mais
golos. Foram cinco no total, três da responsabilidade da equipa de Folha e dois dos vimaranenses. Nakajima esteve em plano de evidência ao
apontar dois golos – o último é absolutamente
sublime.
O pontapé de saída da ronda foi dado pelo Desportivo de Chaves, uma vez mais, e a equipa flaviense foi ao Bessa vencer o Boavista por 2-1.

Jogos à porta fechada: recursos
de Benfica e Sp. Braga rejeitados

O

s recursos de Benfica e Sp. Braga para
o pleno do Conselho de Disciplina foram
analisados esta terça-feira e não foi dada razão aos clubes. Por isso, Benfica
e Sp. Braga continuam castigados com a realização de um jogo
à porta fechada.
Por norma, a execução do castigo
acontece no próximo jogo, sendo
que no caso do Benfica o próximo
jogo em casa é com o FC Porto,
num clássico agendado para 7 de
outubro.
Ora por isso, para evitar que o clássico seja realizado sem adeptos nas bancadas, o Benfica tem

de reagir rapidamente, apresentando um recurso
para o Tribunal Arbitral do Desporto. O recurso
para o TAD não tem, por si só, efeito suspensivo,
pelo que é necessário que Benfica
e Sp. Braga entreguem uma providência cautelar no TAD ou no
Tribunal Administrativo, a pedir
a suspensão do castigo enquanto
não houver uma decisão definitiva do TAD.
Recorde-se que, mesmo depois
da decisão do Tribunal Arbitral
do Desporto, ainda é possível às partes apresentar recurso no Tribunal Administrativo, pelo que
este caso ainda não deve terminar por aqui.

Prémio FIFA: Ronaldo a dez pontos
de Modric e Messi no quinto lugar

L

uka Modric venceu o prémio de melhor não foi desta vez além da quinta posição.
jogador do ano da
Modric teve 29.05 por
FIFA, agora «The Best»,
cento dos votos, Ronaldo
quebrando pela primei19.08 e Mohamed Salah,
ra vez em 10 anos a heo outro finalista, foi terceigemonia de Cristiano
ro com 11.23 por cento. O
Ronaldo e Messi. O porquarto foi o jovem Kylian
tuguês foi segundo na
Mbappé, campeão do muneleição deste ano, a dez
do com a França, e só depontos percentuais de
pois vem Messi, com 9.81.
distância. E o argentino
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1-Benfica
13
2-Braga
13
3-FC Porto
12
4-Rio Ave
10
5-Sporting
10
6-Marítimo
10
7-Feirense
8
8-Belenenses
6
9-V. Guimarães 6
10-Chaves
6
11-Tondela
5
12-Santa Clara 5
13-Boavista
4
14-Moreirense
4
15-Nacional
4
16-V. Setúbal
4
17-Portimonense 4
18-Desp. Aves
1
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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4
4
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3
3
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2
1
1
1
1
1
1
1
0
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1
1
0
1
1
1
2
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0
2
2
1
1
1
1
1
1
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0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4

12
12
15
9
7
5
4
4
8
5
5
10
6
4
5
4
6
3

3
6
5
6
4
4
2
4
9
9
5
11
9
10
11
6
10
10

resultados

6ª Jornada

Boavista 1-2 Chaves
Santa Clara 1-3 Rio Ave
Marítimo 0-0 Belenenses SAD
V. Setúbal 0-2 FC Porto
Tondela 2-0 Moreirense
Feirense 0-0 Nacional
Benfica 2-0 Desp. Aves
Portimonense 3-2 V. Guimarães
Braga 1-0 Sporting

27/09 Chaves 15:15 Benfica
28/09 FC Porto 15:30 Tondela
29/09 Moreirense 11:30 Feirense
Rio Ave 14:00 Boavista
Sporting 16:00 Marítimo
30/09 Nacional 11:00 Santa Clara
V. Guimarães 13:30 V. Setúbal
Belenenses SAD 15:30 Braga
01/10 Desp. Aves 15:15 Portimonense
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1-Benfica B
2-FC Famalicão
3-Paços Ferreira
4-Mafra
5-Leixões
6-Estoril Praia
7-Penafiel
8-Ac. Viseu
9-Farense
10-Académica OAF
11-Varzim
12-Cova da Piedade
13-V. Guimarães B
14-FC Porto B
15-UD Oliveirense
16-Braga B
17-Sp. Covilhã
18-Arouca

resultados
UD Oliveirense 1-1 FC Porto B
Arouca 0-2 Braga B
Penafiel 0-0 Cova da Piedade
Benfica B 1-0 Varzim
V. Guimarães B 0-2 Leixões
Ac. Viseu 3-4 FC Famalicão
Farense 0-2 Académica OAF
Paços Ferreira 3-0 Sp. Covilhã
Estoril Praia 1-4 Mafra

6ª Jornada
06/10 Cova da Piedade 6:00 Benfica B
Mafra 11:00 FC Famalicão
Paços Ferreira 11:00 Farense
Sp. Covilhã 11:00 Penafiel
07/10 Académica OAF 6:15 Estoril Praia
FC Porto B 10:00 Arouca
Leixões 11:00 UD Oliveirense
Varzim 11:00 V. Guimarães B
Braga B 11:00 Ac. Viseu

taça da liga: Allianz Cup 2018/2019
GRUPO A
1-Benfica
2-Desp. Aves
3-Paços Ferreira
4-Rio Ave

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

V	E	 D
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1

GRUPO B
1-Braga
2-Nacional
3-V. Setúbal
4-Tondela
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3
1
1
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J
1
1
1
1

V	E	 D
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1

11/01 | Desp. Aves 15:15 Rio Ave
12/05 | Benfica 15:15 P. Ferreira

10/30 | Braga 15:15 Nacional
10/31 | V. Setúbal 13:00 Tondela

GRUPO C
1-Varzim
2-Chaves
3-FC Porto
4-Belenenses SAD

GRUPO D
1-Sporting
2-Feirense
3-Estoril Praia
4-Marítimo
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V	E	 D
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1

10/31 | Belenenses 10:00 Chaves
10/31 | FC Porto 14:00 Varzim
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V	E	 D
1 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1

10/31 | Feirense 11:00 Marítimo
10/31 | Sporting 16:15 Estoril Praia

Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-Atlanta United FC	 30 63
2-NY Red Bulls
30 59
3-New York City FC
30 50
4-Columbus Crew
29 46
5-Philadelphia Union 29 45
6-Impact Montréal
30 40
7-DC United
28 35
8-NE Revolution
29 35
9-Toronto FC
29 30
10-Chicago Fire
30 29
11-Orlando City
28 25

Grupo West
	J	P
1-FC Dallas
30 56
2-Sporting KC
29 51
3-Los Angeles FC
30 50
4-Portland Timbers
30 47
5-Real Salt Lake
30 45
6-Seattle Sounders
29 44
7-LA Galaxy
30 41
8-Vancouver Whitecaps 28 37
9-Houston Dynamo
28 32
10-Minnesota United 28 30
11-Colorado Rapids
30 25
12-SJ Earthquakes
30 20

P. 16 | QUARTA-FEIRA, 26 DE setembro de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

