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Seleção portugueSa ‘emenda’ 
FIFa e dá ‘the BeSt’ a ronaldo

lionel messi foi esta 
segunda-feira elei-
to como o melhor 

futebolista da temporada, 
vencendo o galardão the 
best.
Porém, nem todos terão 

concordado com esta deci-
são, desde logo a Seleção 
Portuguesa que ‘emendou’ 
a FIFA.
Numa publicação nas redes 

socias, os lusos entregam o 
prémio para ‘The Best ever’ 

a Cristiano Ronaldo.
pode ver toda a repor-

tagem em destaque na 
página 14 do jornal mais 
querido da comunidade 
portuguesa em montreal.
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FeSta da VIndIma

25º anIVerSárIo doS 
CampInoS do rIBatejo

portugal VaI a VotoS
No próximo dia 6 de Outubro, todos 
nós portugueses, os de cá (residen-
tes) e de lá (emigrantes), vamos ser 
chamados às urnas. Normalmente, 
é por estas alturas que os políticos 
prometem...

pagar o juSto pelo peCador
António Costa quis arranjar uma guer-
ra com os açorianos e madeirenses, ao 
definir o subsídio social de mobilidade 
como absurdo e ruinoso, defendendo a 
transferência da sua gestão do Estado 
para as Regiões...

Semana luSItana
Comecemos pelas eleições 
na Madeira. Da perda da 
maioria absoluta com qua-
tro décadas de existência por 
parte do PSD, veio a vitória 
mínima que... 
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aMBiEntalistas “BlOquEiaM” WashingtOn Para dEnunciar crisE cliMática
Em pequenos grupos espalhados em vários cruzamentos da cidade, os ativistas interromperam 
o tráfego durante várias horas para “lembrar às pessoas que não é apenas Washington, mas 
todo o planeta” que está em perigo, indicou Maryan Pollock, uma manifestante. As manifestações 
acontecem quando cerca de 60 líderes mundiais estão reunidos hoje na ONu para uma cimeira 
sobre “a emergência climática” que pretende revigorar o acordo de Paris.  O movimento Extinction 
Rebellion (xR) colocou um pequeno barco a bloquear uma rua, para simbolizar o aumento das 
águas que, de acordo com o xR, ameaça a capital dos EuA, banhada pelo rio Potomac. 
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o cANto Do Zé

portugal VaI a VotoS

No próximo dia 6 de ou-
tubro, todos nós por-
tugueses, os de cá (re-

sidentes) e de lá (emigrantes), 
vamos ser chamados às urnas. 
Normalmente, é por estas altu-

ras que os políticos prometem “tudo e mais um 
par de botas”, como diz o ditado popular. con-
tudo, as coisas não são bem assim, pois passado 
do dia “acaba a romaria”, e tudo volta, infeliz-
mente, ao seu estado normal. ou seja, aumento 
de imposto, redução de direitos, desemprego, 
etc…
Mas será que os portugueses são assim tão ruins 

de cabeça? Poder-se-á perguntar! Não sabemos, 
nem temos a veleidade de transpor para estas linhas 
aquilo que o povo pensa ou deixa de pensar. O que 
vamos colocar nesta proza são os factos. Sim, os 
factos que não nos deixam mentir, até porque não 
somos políticos.
Então vejamos. O Primeiro Ministro, António 

Costa, tem vindo a terreiro, em plena campanha 
eleitoral, apresentar um leque de medidas que pro-
mete implementar, que serão sem dúvida uma mais 
valia para o País. Mas então este senhor não é o 
mesmo que liderou o atual Governo, durante os 
quatro anos da Legislatura? E o que aconteceu du-
rante esse tempo? Nós explicamos. Aumento brutal 
de impostos, direto e indiretos, sem que estejamos 
sob a alçada da “troika”, como nos anos anterio-
res; maior número de greves de todos os tempos 
que demonstram o descontentamento real de pra-
ticamente todas as classes laborais portuguesas; o 
Sistema Nacional de Saúde mergulhado num caos 
total; aumentos insignificantes apenas para tapar os 
olhos aos trabalhadores; emprego precário e sazo-
nal, para fazer baixar a taxa de desemprego. Enfim, 
uma legislatura que começou com uma “geringon-
ça” para colocar na liderança do País quem não 
venceu as eleições.
Volvidos quatro anos e novamente em tempo de 

campanha eleitoral, o voto é sacado a todo o custo 
e em todos os quadrantes. Falámos dos portugueses 
de cá. Vamos agora referir-nos aos de lá, aqueles 

que tiveram um dia de pegar na trouxa e emigrar 
para países por si desconhecidos a fim de pode-
rem ter e dar uma vida condigna a si e aos seus. 
Não poucas as vezes com sacrifícios que só eles é 
que sabem. Esquecidos sistematicamente durante 
praticamente quatro anos, são agora nesta altura a 
“bandeira” dos Partidos e dos políticos desavergo-
nhados. Hoje, e até dia 4 de Outubro (dia 5 é de 
reflexão e 6 de votação) estão na linha das priorida-
des dos sagazes políticos que apenas pretendem o 
seu voto. Para tal, lembram-se de vós, preocupam-
-se convosco, prometem-vos este mundo e o outro, 
sempre a troco do voto. Passado o dia da eleição, 
todos vós voltam ao esquecimento e mais grave, ao 
abandono das instituições do vosso país materno.
A juntar a tudo isto, estão o Bloco de Esquerda e 

o Partido Comunista Português (este último outro-
ra bastião da luta política contra o fascismo), que 
permitiram e apoiaram um Governo socialista que 
não venceu as eleições. Vêm agora tornar-se inimi-
gos políticos, com troca de acusações de todas as 
partes. Então não foram parceiros durante quatro 
anos, não permitiram o implementar das medidas 
penalizadoras camufladas com medidas sazonais 
para tapar os olhos aos portugueses, não viram que 
o País estava a caminhar para um abismo, que a 
dívida externa aumentou, que as prestações sociais 
foram a camuflagem para situações bem graves 
que vão surgir a seu tempo. Não, não quiseram ver 
e vêm agora atirar pedras ao vizinho quando o seu 
telhado é de vidro. O triste de tudo isto é que de 
facto Portugal não tem Partidos políticos há altura 
de uma oposição forte, coesa e determinada. Existe 
na atualidade uma divisão maior de votos na se-
quência de vários nascimentos de famílias politicas 
que apenas vêm contribuir para uma desmobiliza-
ção nacional, o que de resto é pena. Portugal, ape-
sar da sua pequenez, é grande demais para albergar 
este tipo de gente que alimenta a corrupção, o com-
padrio, o favoritismo, enfim a aldrabice. Mesmo 
assim, somos persistentes e recomendo que todos 
devemos votar, mas votar em consciência e votar 
em consciência não é o voto útil, mas sim o voto 
consciente depois de termos lido os programas po-
líticos que os Partidos nos apresentam. Votar ape-
nas pela cor, não resulta. Aliás, resulta num estado 
perfeitamente atónito e descaracterizado como o 
que atualmente vivemos, com o dinheiro a ser mal 
distribuído, privilegiando sistematicamente a ban-
ca em detrimento dos apoios sociais que devem ser 
dirigidos verdadeiramente a quem necessita.
Vamos pois todos votar e dizer bem claro a quem 

nos governa que não somos um povo inculto, de-
satento e despenalizador. Bem pelo contrário, esta-
mos atentos e vamos todos mostrar o que queremos 
para o nosso País.

texto: 
JoSé coStA
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texto:
Jorge correIA

aGenda coMunItárIa
PEdidO dE PassaPOrtE angOlanO
E EncOntrO cOM EMBaiXadOr
Convidamos todos angolanos residentes no Canadá a 
um encontro com o sector consular de Angola em Wa-
shington, Sr. Joaquim do Espírito Santo - Embaixador de 
Angola no uSA, do 11 ao 13 de outubro de 2019.
Para mais informações: 514 619 5932

Jantar na aPc
A Associação Portuguesa do Canadá organiza sexta-fei-
ra, dia 27 de setembro de 2019 um jantar aniversarian-
te para Paula, Virgilio, e Lorenzo com um bufete: sopa, 
bacalhau à brás, carne de porco à portuguesa, salada, 
mexilhão, leitão, arroz doce, fruta, bolos. A noite será 
animada pelo Eddy Sousa e DJ xMEN.Reserve: 514 
255-4849 ou 514 709-7868 ou APC (só na sexta): 514 
844-2269 ou Facebook.

Semana luSItana

comecemos pelas elei-
ções na madeira. Da 
perda da maioria ab-

soluta com quatro décadas de 
existência por parte do pSD, 

veio a vitória mínima que seria formar governo 
com o cDS, acordo que está agora em prepara-
ção segundo as fontes jornalísticas. 
E não poderia ser de outra forma, pois passou-

-se de um domínio absoluto por parte do PSD para 
uma forma de bipolarização em que PS se apro-
ximou e bastante do PSD, principalmente à custa 
da perda de deputados do PCP e BE, este último 
ficando sem representação na assembleia madei-
rense. Não se antevê dificuldades na formação de 
governo PSD-CDS, pelo menos não tanto como 
seria à esquerda. Imagina-se que estes resultados 
tenham feito soar alguns alertas, não só no PSD, 
porque a perda da maioria absoluta é um facto 
principalmente quando o seu adversário principal, 
o PS, se aproximou perigosamente, como também 
no PCP e no BE, que enfatuados pela primeira vez 
se sentirem perto do poder em Lisboa, descuraram 
o que move verdadeiramente o eleitorado nos tem-
pos que correm. É certo que da Madeira não se 
pode tirar ilações diretas para o que será o resulta-
do na Assembleia da República, contudo julgo que 
há algo a aprender por todos os partidos, no que 
toca a sentir o pulso do cidadão, as suas motiva-
ções, preocupações, interesses e a necessidade de 
liderança face aos conturbados e instáveis tempos 
modernos. Uma certeza podemos ter: há uma forte 
bipolarização esquerda-direita que poderá levar a 
mexidas fortes na organização tradicional dos par-
tidos. Na esquerda, pelo PS, que encostando-se aos 
partidos da esquerda pode levar à sua absorção ou 
pelo menos à sua insignificância; à direita pode-
rá haver o mesmo cenário. Se por um lado haverá 
simplificação, por outro poderá também haver um 
empobrecimento político pela alternância de poder 
e pela radicalização da oferta política disponível 
aos eleitores, principalmente aos moderados. Algo 
a acompanhar. Agora uma palavra acerca de um 
facto surpreendente: a Universidade de Coimbra 
irá abolir a carne de vaca a partir do início do pró-
ximo ano, alegadamente devido aos efeitos climá-
ticos que a sua produção implica. Mais uma prova 
do extremismo e mediatismo de medidas pouco 
assentes na racionalidade. Não faltará muito para 
que se justifique fechar portas à imigração porque 
as pessoas também produzem dióxido de carbono 
levando ao efeito de estufa e consequente aque-
cimento global! Temos que ser mais equilibrados. 
Na minha infância e juventude em terras beirãs re-
cordo-me perfeitamente como o viver se integrava 
nos ciclos da natureza, pois no fundo tudo funcio-
na em ciclo animado principalmente pela energia 
do sol. Dos restos orgânicos da alimentação hu-
mana adubava-se as terras (o chamado estrume) e 
alimentava-se animais de criação que por sua vez 
forneciam alimentação, pele e outros recursos para 
os humanos, ao mesmo tempo que desbastavam 
e limpavam campos e os adubavam no seu ciclo 
de alimentação. Respeitava-se o ciclo natural: os 
detritos orgânicos seriam o adubo para a próxima 

colheita com integração harmoniosa de humanos 
e animais nessa roda viva da Natureza. Como é 
agora? Importamos carne de paragens longínquas, 
tais como Brasil, Argentina, até mesmo Japão; os 
porcos do Canadá atravessam continentes e mares 
para a China; frutas exóticas existem todo o ano 
através da importação por mares ou pelo ar devido 
ao seu tempo curto de prateleira. Por outro lado, os 
detritos orgânicos, que são fortemente necessários 
nos locais de origem, ficam cá “por casa”, enquan-
to que as produções nessas terras longínquas são 
adubadas com o recurso a compostos artificiais 
que desgastam os terrenos, poluem cursos de água, 
matam animais e insetos necessários à polinização 
destruindo o equilíbrio natural. Por outro lado ex-
porta-se os lixos recicláveis, que muitas vezes aca-
bam por ser atirados em aterros, mares e cursos de 
água doce poluindo ainda mais. A Natureza fun-
ciona por ciclos e respeitando o equilíbrio desse 
ciclo estaremos agindo em harmonia com esta. Já 
vi comentários que esta atitude pela Universidade 
de Coimbra (UC) foi resultado de cortes orçamen-
tais apoderando-se da faceta ecológica para mais 
fácil ser aceite pela comunidade estudantil. Não 
sei se será assim, no entanto o racional e o absurdo 
aparecem muito próximos atualmente sendo con-
veniente que uma instituição como a UC seja mais 
equilibrada, seguindo outros exemplos, como por 
exemplo do Instituto Politécnico de Bragança que 
segundo um artigo de Henrique Pereira dos San-
tos no Observador fornece em exclusivo carne 
mirandesa com denominação de origem protegida 
(DOP), ou seja, compra localmente, num sistema 
de produção amigo do ambiente aos mesmo tem-
po eliminando fases da cadeia de abastecimento 
originadoras de poluição. Há que ter cuidado com 
os alarmismos que pululam um pouco por todo o 
lado, virando a atenção para os bons exemplos que 
existem baseados na lógica, na racionalidade, na 
ciência.

ficava alcOOliZadO E agrEdia a naMOrada. fOi dEtidO E vai sEr JulgadO
Está acusado de agredir, física e psicologicamente, a vítima. De acordo com a informação avançada pela 
Procuradoria-Geral distrital de Lisboa, o arguido foi namorado da vítima durante cerca de dois anos. Porém, 
a relação terminou em agosto de 2018. Durante o período em que estiveram juntos, e que coabitaram na 
mesma casa, e até mesmo depois de se separarem, o arguido ficava alcoolizado e acabava por agredir físi-
ca e psicologicamente a vítima. Com efeito, ao visado foi aplicada a medida de coação de proibição de con-
tactar, por qualquer meio, a ofendida e proibição de permanência na residência, no local de trabalho e nas 
proximidades desta, fixando-se uma distância de 500 metros, com recurso a meios de vigilância eletrónica.
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CoISaS do CorISCo

caros lei-
t o r e s 
d e s t e 

jornal que tão 
generosamente 
me acolhe no seu 

seio, vou vos falar de verdura ou 
melhor de ruelas verdes.
Eu já vivo na Villeray há uns anos 

acrescentados, comprei um duplex 
ao preço de um automóvel hoje em 
dia. Ao correr dos anos  as coisas 
e os vizinhos foram mudando, nem 
sempre p’ra melhor, e estou falando 
de mim proprio, porque os vizinhos 
estes são cada dia melhores, mais 
vale um mau ano do que um mau 
vizinho.
Dizia eu que o nossos simpaticís-

simos vizinhos foram à Câmara 
do nosso bairro pedir uma licença 
p’ra termos uma ruela verde que eu 
nada tenho contra, até a conversa-
da depois de conversar comigo e eu 
com ela chegámos a um acordo de 
colaborar com as verduras da ruela. 
Só que não levam a mal mas depois 
do acordo assinado os simpaticíssi-
mo vizinhos transformaram a ruela 
em sala de chá verde, tambem há 
lá vinho verde, tinto e festas todas 
as tardes, já me convidarem, mas 
eu não tenho tido tempo p’ra ir ao 
convívio. Vontade tenho eu, mas  
Deus me perdoe, eu quando chego 
do trabalho e como venho de mota e 
tenho que entrar pela dita cuja ruela 

verde, porque estaciono a mota no 
quintal, deparo com o meus sim-
paticíssimos vizinhos tomando uns 
copitos e uns pesticos no meio da 
ruela, que prontamente me convi-
dam p’ra ir ao convívio. 
Agora digam-me lá vocês. São 

seis e meia da tarde, tenho que to-
mar um duche, jantar preparar os 
lanches p’ró dia depois, conversar 
com a conversada de coisas sé-
rias, quando, estou pronto p’ra ir a 
ruela verde já os simpaticíssimos 
vizinhos foram p’ra casa, a ruela 
está verde escura e já é tempo de ir 
dormir. No outro dia fui p’rá esco-
la. Mas depois fico a pensar numa 
prima segunda que tenho na Maia, 
São Miguel, Açores. Quando vou 
lá de férias faço sempre questão de 
ir à Maia e ver a prima Serafina, 
que como é sempre num domingo, 
encontro a Serafina  deitada p’ra 
aquele chão, no meio da terceira 
Travessa da rua dos Foros, em cima 
do “Capacho” a tomar um chá preto 
da Gorreana. Não sei porquê mas 
quando vejo os meus simpaticíssi-
mos vizinhos lembro-me da Sarafi-
na. Só falta o capacho.Pra aqueles 
que não sabem o cha da Gorreana 
é fabricado a dois passos da Maia, 
como também tem logo ao lado a 
fabrica de chá do Porto Formoso, 
a pitoresca aldeia que viu nascer a 
conversada, únicos lugares da Eu-
ropa onde se produz chá. 
“Se alguma vez te sentires feio, 

apanha um bebedeira. Vais ouvir 
todos a dizerem-te: tás bonito tás”.

JoSé
De SouSA

a lIção de mIguel alBuquerque

tiveram lu-
gar, neste 
mais re-

cente domingo, 
as eleições na região Autónoma 
da madeira. Naturalmente, o re-
sultado foi o expectável: o pSD 
iria descer, o pS subiria, e os res-

HélIo
berNArDo

lopeS

tantes lá teriam percentagens re-
siduais. e foi o que se deu, sendo 
de salientar que as sondagens, já 
do presente ano, como normal-
mente, voltaram a falhar.
É minha convicção que a genera-

lidade dos portugueses, incluindo 
mesmo os menos interessados na 
vida político-partidária, ficaram 
com uma imagem clara de quanto 
teve agora lugar, pelo que passarei 
por sobre análises porventura mais 

finas sobre os resultados numéricos 
dos diversos partidos. Apenas sa-
liento que o PSD e o CDS, conjun-
tamente, apenas conseguiram 45,2 
% dos votos validamente expressos, 
se fiz bem (de cabeça) a adição. Po-
rém, regras são regras, e foi por via 
da sua aplicação que o exercício do 
poder vai voltar a ficar na Direita. 
E, no fundo, é isso que conta.
Estas eleições, porém, trouxeram 

uma lição a partir das palavras de 
Miguel Albuquerque, logo que nos 
surgiu a terreiro, comentando os 
resultados, com o significado que 
lhes atribuiu. Sem peias, o líder do 
PSD Madeira foi claro: a próxima 
governação madeirense irá supor-
tar-se numa coligação governamen-
tal, não em acordos apenas de inci-
dência parlamentar. Uma realidade 

fácil de executar, dado que o CDS 
sempre iria cair para o lado que lhe 
permitisse entrar na governação.
É bom, pois, que António Costa 

olhe para esta lição clara de Miguel 
Albuquerque e se decida a praticar 
por cá o mesmo, sem os constran-
gimentos derivados dos tiques do 
tempo da Guerra Fria, seguindo o 
caminho que já deu provas ao longo 
de quatro anos, que os portugueses, 

muito maioritariamente, desejam 
que continue, e não se esqueça de 
que o CDS estaria disposto a seguir 
o melhor caminho para estar no 
exercício do poder. E quem diz An-
tónio Costa, diz também Jerónimo 
de Sousa, Catarina Martins, Heloísa 
Apolónia e André Silva. Lembrem-
-se do País e do bem-estar dos por-
tugueses.

cOfina tEM atÉ 20 dias Para rEquErEr rEgistO da OPa sOBrE a MEdia caPital
No sábado, a dona do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, entre outros títulos, anunciou que 
tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Me-
dia Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a 
dívida da Media Capital. Nesse mesmo dia, a Cofina fez o anúncio preliminar da Oferta Pública geral e 
voluntária da Aquisição de ações representativas do capital social do grupo Media Capital. Em termos 
gerais, a Cofina tem agora até 20 dias para requerer o registo após o anúncio preliminar, sendo que o 
pedido deve ser instruído de entrega à visada dos projetos de prospeto e de anúncio de lançamento.
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5Marinha EM MissãO Para “aPOiar as POPulaÇõEs” E “MOnitOriZar” O Mar
O navio tem como principais tarefas a busca e o salvamento marítimo e o apoio às populações, 
numa estreita relação com a Proteção Civil. Tem também a função de monitorização de presença 
naval no espaço marítimo, que assentará naquilo que é a afirmação de Portugal no mar”, avançou 
à Lusa o capitão-tenente Rui Zambujo Madeira, especificando o “combate à poluição”, ao “narco-
tráfico” e à “pesca ilegal” como algumas das tarefas atribuídas.O responsável também destacou 
que a embarcação foi construída nos estaleiros de Viana do Castelo e, tratando-se do mais recen-
te navio da Marinha, a capacidade de dar respostas às missões foi “aumentada”.

Sábado passado 21 de se-
tembro no salão de fes-
tas da missão de Nossa 

Senhora de Fátima em laval 
teve lugar a primeira Festa da 

Vindima organizado pelo grupo dos bailinhos 
dos Amigos de rabo de peixe, a ideia de Antó-
nio calisto e de Natércia calisto com o objetivo 
de angariar fundos para fazer uma viagem a 
São miguel em 2020 para celebrar o 20º aniver-
sário do círculo dos Amigos de rabo de peixe 
e para participar nas festas religiosas de Nossa 
Senhora do rosário padroeira da vila de rabo 
de peixe. 
Foi sem dúvida um serão bem passado. António 

e Natércia Calisto ofereceram as boas-vindas, o 

FeSta da VIndIma organIzada pelo grupo
doS BaIlInhoS doS amIgoS de raBo de peIxe

Grupo dos Bailinhos deu início ao serão com o 
tradicional Bailinho das castanholas à moda de 
Rabo de Peixe, Jordelina Benfeito encantou todos 
presentes com os seus fados, Vasco de Sousa sur-
preendeu várias pessoas com a sua atuação can-
tando uma música, e DJ Jeff Gouveia como já é 
costume animou a malta até tarde com boa música 
e muita animação. A equipa da cozinha apresenta-
ram uma ementa de cinco estrelas. Parabéns a toda 
a equipa e a todos que participaram nesta Festa da 
Vindima. Antigamente as Vindimas eram muito 

diferentes dos dias de hoje. 
Os homens pisavam as uvas 
e as mulheres e jovens can-
tavam enquanto vindima-
vam, sempre havia alguém 
a tocar o acordeão ou a vio-
la para animar a malta. Os 
homens como eram mais 
fortes carregavam os cestos 

carregados de uvas para pisar as uvas nos lagares 
nas quintas. As vindimas reúnem tradições e conta 
história do nosso povo que vale a pena conhecer 
e falar das vindimas com os nossos filhos e netos. 
Com o passar dos tempos as vindimas passaram a 
ser feitas com várias máquinas para facilitar o tra-
balho. Em Portugal existem vários lugares (quin-
tas) com “Programas de Vindimas” uma ativida-
de que oferece uma oportunidade para conhecer 

uma experiencia turística com tradição sobre as 
vindimas. Sabia que há zonas em Portugal onde 
as vindimas se fazem até ao mês de novembro, o 
transporte das uvas é muito importante, deve ser 

feito corretamente porque com o calor as uvas fer-
mentam antes do tempo. É muito necessário ter 
um grau de acidez indicado, porque com o passar 
do tempo a acidez passa a açúcar, depois este açú-
car passa a álcool. Sobretudo para o vinho ser bom 
é muito necessário escolher uma data específica 
em que se devem iniciar as vindimas. Desejamos 
muito sucesso a todos os nossos leitores que estão 
nas suas lidas de produção do seu próprio vinho, 
boa sorte e boa pinga. 

     texto: FrANcIScA reIS
FotoS: Humberto cAbrAl
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carnEirO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que signi-
fica Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positi-
vos, pois nem tudo na vida nos pode correr pelo melhor. A 
vida exige de cada um a tarefa de lutar e vencer. Saúde: 

Não terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: Terá algu-
mas dificuldades. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que sig-
nifica Melancolia, Separação. Amor: Desta vez vai deixar 
os preconceitos de lado e lançar-se na paixão de cabeça. 
Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: Efe-

tuará bons negócios. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gÉMEOs: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita 
que lhe dê mais atenção. Dê a mão a quem dela precisa. 
uma palavra de consolo será sempre bem recebida. Saúde: 

Deve ter mais cuidado com os seus ossos. Dinheiro: O esforço profis-
sional vai ser reconhecido. Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas 
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desen-
tendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja sempre 
a vida que Deus lhe dá como uma oportunidade para me-
lhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se. Dinheiro: 

Torna-se urgente uma mudança de atitude. Números da Semana: 9, 
11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias inesperadas. Amor: uma boa conversa 
com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Lem-
bre-se que na vida não há impossíveis, apenas objetivos 

mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com os rins, beba muita 
água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe 
fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa 
Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Po-
derá andar de paixão em paixão. Domine a sua agitação, 
permaneça sereno e verá que tudo lhe sai bem! Saúde: 
Sentir-se-á em forma. Dinheiro: Surgirão vários projetos 

que lhe permitirão alcançar aquela quantia de que tanto necessita. 
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BalanÇa: Carta da Semana: 5 de Copas, que signifi-
ca Derrota. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não 
se deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável 
pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de 

desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos. Nú-
meros da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta da Semana: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Vai 
apaixonar-se facilmente, estará com um grande poder de 
sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça a Deus 

por ela! Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode agora comprar 
aquele objeto de que tanto gosta. Números da Semana: 4, 9, 11, 
22, 34, 39

sagitáriO: Carta da Semana: Valete de Copas, que sig-
nifica Lealdade, Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo 
nas suas amizades. Se escutar o seu coração e agir de 
acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: 

Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha algum cuidado 
com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo 
poderá sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórniO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que signi-
fica Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar bem 
naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas 
vezes contra si. Se seguir em frente e fizer o que tem de 

ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Saúde: Cuide mais dos seus 
pés. 
Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, 
imponha o respeito no seu local de trabalho. 
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta da Semana: O Carro, que significa Su-
cesso. Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na 
sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! 

Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, pois na verdade quando jul-
gamos estar bem nem sempre o estamos.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEiXEs: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabi-
lidade, Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa de-
cisão importante. Analise todos os factos e pense friamen-

te. As decisões precipitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém 
quiser desviá-lo do caminho do Bem, não o acompanhe! Saúde: 
Cuidado com os resfriados. 
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que 
elas surtam o efeito que deseja. 
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

três anOs dE PrisãO EfEtiva Para hOMEM quE tEntOu rOuBar PrOstituta
Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que foi dado como provado todo o teor 
da acusação deduzida pelo Ministério Público. O tribunal condenou o arguido a dois anos e 
nove meses de prisão, por um crime de roubo agravado na forma tentada, e um ano, por outro 
crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de 
três anos de prisão. O juiz presidente explicou que o coletivo de juízes decidiu não suspender 
a pena por entender que “não há um juízo de prognose favorável”. O arguido, já foi condenado 
no seu país de origem (França) por crimes de natureza sexual.

Sentir o orgulho de ser ri-
batejano é raro mas sen-
ti em grande os festejos 

do 25º aniversário dos campi-
nos do ribatejo no sábado 21 
de setembro na grande sala da 

Santa cruz. A festa foi bastante emocionante 
apreciando o rancho que fez um grande espe-
táculo e também antigos membros dançaram e 
se lembraram como é ser um campino.
Para agradar a todos o comer foi muito bem con-

cebido e muito gostoso. Tive medo de comer às 
23h mas fizeram um trabalho fantástico e conse-
guiram fazer tudo em hora e meia e depois ini-

25º anIVerSárIo doS CampInoS do rIBatejo
ciou-se a grande festa com um dos melhores con-
junto no Canadá “o Conjunto Sagres” que deram 
um excelente “Show” e fizeram bater o pé a toda a 
sala até muito tarde. Também pudemos notar que 
o rancho nasceu em 1994 e que desde 1999 Pau-

lo Santos e Nathalie Marques, os dois elementos 
mais antigos do rancho, são os ensaiadores deste 
grupo folclórico. Parabéns pelo vosso 25º aniver-
sário e que continuem por muitos anos.

texto: SylVIo
mArtINS
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SylVIo mArtINS

Na continuação das novi-
dade da nossa livraria 
das memórias. tivemos 

a oportunidade de encontrar 
uma escritora e poetisa, maria 
Almeida.
Queremos informar que o jornal 

A Voz de Portugal foi aprovado como editor de li-
vros. Para quem está interessado podem nos con-
tactar. O primeiro livro, oficialmente como editor, 
é o livro da senhora Maria Almeida que emigrou 
em 1969 e que viveu uma linda vida familiar. Du-
rante anos e anos ela gostava de escrever poemas 
e crónicas que foram publicadas no jornal A Voz 
de Portugal de vez em quando. Hoje em dia com 
87 anos teve a oportunidade de deixar à comunida-
de, e a todos, um pouco do seu trajeto literário. Em 

PoeMa da SeMana

breve haverá um lançamento na comunidade com 
a Biblioteca José D’Almansor, e para já o livro está 
disponível na Livraria das Memórias. Pode contac-
tar a autora ao 514-272-4922.
Quem é mArIA AlmeIDA?
A senhora é de onde? Aldeia de Pisão de Coja, 

pequena aldeia do concelho de Arganil, distrito 
de Coimbra.
em que género literário se sente mais confortá-

vel? Em poesia, texto poético, texto em prosa e de 
vez em quando faço uma crónica pessoal ou de vez 
em quando faço o pedido para publicação.
o que escreve é inspiração ou trabalho? Ins-

piração atual, outras são de pensamento e que vou 
escrevendo pouco a pouco.
como é que decidiu de escrever um livro? Um 

dos meus filhos decidiu de fazer uma recolha de 
todos os meus poemas para que não desapareçam 
e são uma recolha de poemas que foram escritos 
durante pelo menos 30 anos e que pouco a pouco 
tive a oportunidade de ver e sentir coisas que fez-
-me correr a minha caneta e compor uns poemas. 
o conteúdo deste novo livro? O conteúdo deste 

livro são mais sobre a família, situações atuais, es-
tações do ano, natureza e o mais importante emo-
ções da vida.
Será que vai escrever outro livro? Gostaria de 

fazer um livro sob as minha crónicas de dia-a-dia 
e alguns momentos marcantes que vivi. É tal como 
um dos contos “O velho dos sacos”.
como foi o processo da preparação deste livro? 

O livro foi com a colaboração dos meus 4 filhos. 
Foi uma grande ajuda na preparação até à finali-
zação, até ao encontro com o editor e construção e 
disposição gráfica do livro.

lIVrArIA DAS memórIAS:

“Vou Com o Sol” de marIa almeIdaquerIa ter
doIS CoraçõeS

Todos nascemos fadados
Para cumprir certas missões.

Com duas pernas, dois braços,
Por que não dois corações?

é que tendo apenas um
Está sempre dividido

Entre o país que deixámos
Mas que nunca foi esquecido,
E aquele que demandámos

Numa procura de pão
E pouco a pouco nos vai

Entrando no coração.
Temos dois olhos p’ra ver,
Dois ouvidos para ouvir;
Então por que temos só
um coração p’ra sentir?

Se dois corações tivesse,
um aqui e outro lá,

Talvez que assim eu pudesse
Ser feliz no Canadá.

Nasci numa terra linda
De sol, malmequeres e mar,

Minha saudade é infinda,
Quem me dera lá voltar.

Maria almeida

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

filME ‘Patrick’ nãO É a história dE uM raPtO, Mas dE uMa idEntidadE
O ator luso-francês Hugo Fernandes é Patrick, um jovem adulto a viver em Paris e que numa noite é detido 
numa festa. As autoridades descobrem-lhe a verdadeira identidade e Patrick é afinal Mário, português que 
tinha sido raptado e separado da família, em Portugal, aos 12 anos. A partir desta sinopse, é inevitável 
a semelhança com a verdadeira história do desaparecimento de um rapaz português, Rui Pedro, aos 11 
anos, em 1998 em Lousada, e nunca encontrado. Em entrevista à agência Lusa, Gonçalo Waddington 
reconhece as semelhanças entre ficção e realidade, mas esta é apenas uma leitura superficial do filme, 
até porque a ideia da história andava há muito a ser maturada.
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9BrEXit: BarniEr adMitE quE acOrdO cOM lOndrEs sErá “difícil”
Tendo em conta a atual posição britânica, é difícil perceber como podemos chegar a uma solução juridicamente opera-
cional que responde a todos os objetivos do mecanismo de salvaguarda [para a fronteira irlandesa]”, declarou Michel 
Barnier em Berlim, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko 
Maas. As declarações do principal negociador da união Europeia para o ‘Brexit’ acontecem num momento em que Bru-
xelas está a analisar “documentos técnicos confidenciais que refletem as ideias que o Reino Unido tem avançado” para 
rever o Acordo de Saída, enviados na semana passada pelo Governo britânico à Comissão Europeia. Estimando que 
esta é uma fase “difícil e sensível” das negociações e que “a bola está do lado” do Governo liderado por Boris Johnson.

proF.ª mArIA DA coNceIção brASIl

a CIVIlIzação doS herBíVoroS

1 - em épocas remotas o homem era car-
nívoro. Não sabia, ainda plantar. Vivia, 
possivelmente, em grutas e caçava os 

animais de que precisava. Não se incomoda-
va com ter uma alimentação variada e nem 
sabia o que isso era. Vivia tranquilamente, já 
expulso do paraíso por Deus, mas procurando 
resolver o problema da fome, da sede, do frio 
e do sexo.
Um dia percebeu que havia plantas que cres-

ciam. Gostou. Tentou, ele próprio, escolher 
aquelas que tinham bom paladar e iniciou a agri-
cultura biológica. Não existiam químicos, nem 
aldrabões de engorda e crescimento rápido de 
tudo, desde animais a outros produtos comestí-
veis. Vivia-se, comia-se, trabalhava-se e procria-
va-se.
Mas os séculos foram passando e com esse an-

damento do tempo as necessidades dos homens 
e das mulheres cresceram e modificaram-se. A 
chamada civilização trouxe muito de bom. Po-
rém, arrastou, também, o mal. E os homens co-
meçaram a escolher a comida conforme as pos-
ses e/ou os trocos da carteira.
Ao longo dos tempos intermédios ao que hoje 

vivemos, ouve rotativamente, períodos de fome, 
guerra, catástrofes diversas. No entanto, chegá-
mos aqui. E o que se nos apresenta na frente é 
um mundo dividido em dois: por um lado, uma 
pobreza extrema em que povos inteiros morrem 
à fome e palmilham caminhos destruídos por 
“reis” de tudo e de nada tentando acercar-se de 
um ocidente que se retrai em recebê-los; por ou-
tro, grandes riquezas acumuladas através de mé-
todos pouco claros e consentimento de tribunais 
que fingem julgar os que se apelidam de argui-
dos e parecem galinhas metidas no mesmo saco. 
A classe média, pelo menos no meu País – Portu-
gal- vai remando ao sabor de cortes do governo x 
e alguns bombons do governo y. 
Mas, agora com as novas crenças sobre a ali-

mentação é que o fandango começou. A Uni-
versidade de Coimbra – benza-a Deus, que tem 
tantos anos de existência e tem sido um exemplo 
para este povo que se orgulha de a ter – deci-
diu, na pessoa do seu ilustre Reitor que a carne 
de vaca era prejudicial aos seus alunos e baniu-
-a das 14 cantinas que dele dependem. O baru-
lho que já se ouviu neste País sobre o assunto 
é de bradar aos céus. Terão sido os defensores 
dos animais a influenciar tão importante senhor? 
Talvez. Esqueceu-se, porém, das galinhas, dos 
ovos (agora quem quiser ovos que os ponha…), 
dos porcos, dos perus (lá se vai a ceia de Natal!), 
das codornizes…Enfim, lá se perde a proteína da 
carne.
Comam soja, jovens alunos, e um porquinho ou 

outro ainda vai aparecer na mesa. Fiquem des-
cansados que o papá sabe o que faz. 
Tanta palhaçada anda por aí que eu acredito 

que precisamos urgentemente de pessoas hones-
tas e racionais. Disse o dr. Marques Mendes no 
seu comentário semanal que a questão da carne 
de vaca é economicista. Isso já eu tinha referi-
do cá por casa. No Continente Português (para 

não confundir com aquele outro do Belmiro de 
Azevedo) a carne é excessivamente cara. Para 
os alunos ricos a bifana do café em frente está 
disponível; os outros – cremos que a maioria – 
terá que se ater ao que servirem nos espaços pró-
prios para as refeições no edifício onde estudam. 
É uma realidade a modificar com urgência para 
repor a anormalidade de tal decisão precipitada.

2 - Olhem, na Madeira o Partido político do 
João Jardim, agora do Albuquerque, não conse-
guiu maioria. A trapalhada instalou-se. O CDS 
quer coligar-se ao partido que mais votos teve. 
A esquerda está à espreita de um passo em falso 
para assaltar a Assembleia. Todos iguais. Até pa-
recem gémeos siameses…
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pagar o juSto pelo peCador

António costa quis arran-
jar uma guerra com os 

açorianos e madeirenses, ao 
definir o subsídio social de 
mobilidade como absurdo e 

ruinoso, defendendo a transferência da sua 
gestão do estado para as regiões Autónomas. 
Os cidadãos cada vez mais atentos, e começa-

ram a levantar a voz contra esta ideia peregrina e 
não abdicam que se altere o modelo de compen-
sação em que possam vir a pagar valores supe-
riores aos 134 euros para os residentes e 99 euros 
para os estudantes, nas viagens de ida e volta ao 
continente. Trata-se, sem dúvida, de uma con-
quista dos açorianos que não pode ser posta em 
causa. A ideia de António Costa, ao querer trans-
ferir para a Região, uma verba idêntica àquela 
paga pelas compensações, referentes a 2017, 
significa que alguma coisa vai ser cortada, dado 
que esta proposta não tem em conta o facto do 
volume de passageiros entre 2017 e 2019 se ter 
alterado completamente desde então.
Se é verdade que existem muitas situações a se-

rem revistas, como é o caso de algumas empre-
sas estarem a financiar-se com esta medida, co-
brando valores exorbitantes por cada passagem 
aérea, dificultando muitas vezes a vida a muitas 

famílias que não podem viajar com tarifas que 
por vezes vão acima dos 500 euros.
Vasco Cordeiro considerou que o atual modelo 

de acessibilidades aéreas de e para a região trou-
xe inegáveis vantagens ao arquipélago, conside-
rando todavia que António Costa tem razão ao 
pedir o aperfeiçoamento do mesmo.
Fala-se em situações de autêntico aproveita-

mento do subsídio de mobilidade, o que é censu-
rável, mas nunca por nunca este mecanismo não 
pode ser posto em causa, sob pena de um retro-
cesso que nos dias que correm seria uma grande 
machadada na vida dos povos insulares.
Sobre uma situação ocorrida na Madeira, o Mi-

nistro das Infraestruturas disse que o atual siste-
ma tem incentivos perversos e propicia a fraudes 
e preços inflacionados por parte das agências de 
viagens, pelo que o executivo está a trabalhar 
numa solução de mobilidade que proteja os resi-
dentes das Regiões Autónomas.
Essas situações devem ser esclarecidas, mas 

não podem pôr em causa os resultados positivos 
e os impactos deste sistema na economia dos 
Açores, mormente no que diz respeito ao turis-
mo e à facilidade de mobilidade dos açorianos.
Façam o que tiverem a fazer, mas os açorianos 

não permitirão cortes no número de viagens, 
horários ou quaisquer outros limites aos reem-
bolsos das passagens aéreas e esta matéria deve-
ria ser clarificada antes das eleições legislativas 

nacionais, sob pena do Governo poder decidir a 
seu belo prazer, sem ter em conta os interesses 
específicos da população do Arquipélago.
Os CTT são a entidade prestadora do serviço de 

pagamento do subsídio social de mobilidade aos 
cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços 
aéreos entre o continente e os Açores. Contudo, 
para simplificar este sistema, bastaria que os re-
sidentes na Região pudessem no ato da aquisi-
ção do bilhete de passagem apenas pagar os 134 
euros e 99 euros no caso dos estudantes. O resto 
ficaria entre o Governo, as agências de viagens e 
as transportadoras que vendem as passagens di-
retamente aos passageiros.
O que se tem assistido é que muitas vezes, mui-

tas famílias não têm capacidade para adquirir 
bilhetes de passagens aos preços proibitivos e 
só no fim poderá reaver a verba remanescente, 
fazendo com as empresas possam autofinancia-
rem-se à custa dos passageiros.
O desembolso que é necessário efetuar na al-

tura da aquisição da passagem torna proibitivo 
o acesso ao território continental, fazendo com 
muitos se sintam impossibilitados de viajar. Não 
são acatados os reais direitos de continuidade 
aos que se deslocam por questões, profissionais, 
de saúde ou estudantis.
Oxalá a linha vermelha, que o Governo regio-

nal pretende traçar neste sistema, acautele os in-
teresses reais do povo açoriano.

texto: ANtóNIo
peDro coStA

sindicatO E gOvErnO divErgEM sOBrE tEMPO dE sErviÇO dOs EnfErMEirOs
é uma discriminação face ao regime geral da função pública, que teve o tempo contado nos termos 
da lei, e face a outras carreiras, que estavam fora da lei do Orçamento do Estado e que o Governo 
Regional fez legislação própria e encontrou uma solução para contar o tempo todo”, adiantou, em 
declarações aos jornalistas, o coordenador regional do SEP, Francisco Branco. O sindicalista falava 
hoje numa conferência de imprensa, à porta da secretaria regional da Saúde, em Angra do Heroís-
mo, depois de na semana passada ter reunido duas vezes com a governante sem ter chegado a um 
consenso.

Q u A N D O 
CHEGuEi AO 
xAMã, Fui 
uM DESAS-
TRE. Meu 
marido estava 
se perdendo 
no álcool, ele 
era muito ir-
responsável 
na casa e 
ele se tornou 

muito rude. Doeu-me que as crianças o vis-
sem naquele estado, porque ele queria uma 
boa educação para eles. Felizmente, o xAMã 
realizou alguns rituais de cura e renascimento 
para devolver paz e sanidade a ele e me sinto 
muito feliz e satisfeito.

Meu nome é 
EDDiE PEREi-
RA e eu vim ao 
xAMã iNDiANO 
porque na minha 
tenra idade eu 
estava perdendo 
vitalidade em mi-
nha parte íntima. 
às vezes eu es-
tava bem e às 
vezes eu não po-
dia ter intimidade 

com a minha namorada. Eu vim e abençoei 
DEuS porque minha ex estava fazendo coisas 
más para mim para me ver mal. Agradeço ao 
meu Deus tanto por me guiar e me ajudar a 
acertar as coisas. OBRiGADO.

De um momento 
para o outro meu 
marido começou 
a se afastar de 
mim. Eu comecei 
a tomar o oposto 
em tudo. Na casa 
a harmonia já não 
existia, meus filhos 
lutavam por tudo. 
Até que eu decidi 
visitar o xAMã e 
através de uma re-

velação, percebemos que na parte de trás da 
casa para a qual havíamos nos mudado havia 
um boneco enterrado. Pela graça de DEuS, o 
xAMã o destruiu e a má sorte desapereceu.

 FAM SANTOS

Desde a morte de 
meu pai há 4 anos, 
a guerra entre meu 
irmão e eu come-
çou por causa da 
herança que o pai 
nos deixou. Ele 
queria se afastar 
e ficar com tudo 
usando magia afri-
cana. Felizmente, 
eles me recomen-
daram a xAMã e 

ele anulou as forças maléficas que estavam 
atacando e me prejudicando, da mesma forma 
que ele me ajudou a fazer justiça. imensamen-
te grato ao xAMã. 

KARIM FAKHOURY
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArVe rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

plANo poupANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

JeS renoVatIonS
JOsÉ silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 20$

POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

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

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

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importAdores

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
 600 g vitela
400 g cebola
10 dentes de alho; 
1 c.café sal
4 espetos; 1 l água
3 c. de sopa azeite
250 g farinha de milho
2 c. de sopa azeite 

receIta do cheFe rIBeIro

3
4

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do Jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvíncia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-B Boul. st laurent
                                           Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

2

1

2

4

8

eSpetada de VItela à madeIrenSe 69

1

PrEParaÇãO: 1. Corte a carne em cubos, tendo o cuidado de manter a gordura. 2. Des-
casque e corte as cebolas em gomos e vá espetando a carne nos espetos, alternando com 
os gomos de cebola. 3. Esfregue as espetadas com um preparado de sal e 6 dentes de alho 
esmagados num almofariz. 4. Leve as espetadas a grelhar, virando-as regularmente, de forma 
a assarem de todos os lados. 5. Prepare os fritos de milho: numa panela, leve ao lume a água 
com o sal e o azeite. Adicione a farinha de milho e deixe cozer durante 10 minutos, mexendo 
sempre. 6. Retire do lume e coloque num tabuleiro. Deixe arrefecer. 7. Corte pequenos cubos 
e frite-os em azeite bem quente. 8. Na altura de servir, pincele as espetadas com uma mistura 
de azeite e os restantes 4 dentes de alho esmagados.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal

É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990

2

4
7

8
5

9

8

5

1

8

9

2
7

4

o pau de loureiro dá à carne o sabor típico e campestre da espetada à madeirense. Se não 
tiver o pau de loureiro, use paus de espetadas e salpique louro por cima. Vai adorar esta 
espetada de vitela à madeirense!

4

5
1

37

1

6

1
4

2
1
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Fundada em 2003, a As-
sociação “espérance de 
Vie enfants du monde” 

é uma organização sem fins 
lucrativos que apoia as mis-
sões da comunidade “Sœurs 

de charité de Sainte-marie” para as crian-
ças pobres de todas as idades no canadá e no 
mundo.
Através de doações levantadas no Quebeque, a 

Associação se preocupa com o bem-estar físico 
e psicológico desses jovens, fornecendo-lhes o 
apoio necessário para melhorar sua qualidade de 
vida e aumentar sua expectativa de vida.
Este ano tive a oportunidade de estar presente 

neste lindo evento patrocinada pelo Magnus Poi-
rier. Um evento bastante concorrido e uma gran-

3º CoCktaIl para ajudar a aSSoCIação
eSpéranCe de VIe enFantS du monde

texto: SylVIo
mArtINS

de ajuda à associação “Espérance de Vie Enfants 
du Monde”. Muito bem organizado e apreciado 
por todos os presentes. 

E ao mesmo tempo tive a oportunidade de ver, 
pela primeira vez, o cemitério de Laval que é um 
lindo lugar bastante distante de todo o barulho 
da cidade.

gOvErnO dEstaca “crEsciMEntO Mais sustEntávEl das últiMas dÉcadas”
Os dados publicados hoje pelo iNE indicam que o crescimento económico, as contas externas e 
as contas públicas tiveram um a evolução excecional ao longo da atual legislatura, e descrevem o 
período de crescimento mais sustentável das últimas décadas em Portugal [...]. Estes resultados 
de melhoria da situação externa da economia são de importância vital para a sustentabilidade da 
economia portuguesa”, vincou, em comunicado, o Governo. Segundo a estimativa do instituto Na-
cional de Estatística (iNE), o Produto interno Bruto (PiB) cresceu, em termos reais, 3,5% em 2017 e 
2,4% em 2018, o equivalente a mais 0,7 e 0,4 pontos percentuais do que nas anteriores estimativas.
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pequenos anúncios
uMa eScolha certa | tel.: 514-299-1593

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

nora: 450-628-5472

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

Patricia: 514-814-0362

companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência

com carta de condução.
514-242-7649

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

eMPreGoS

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

eMPreGoS

necroloGIa

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

altinO BOtElhO: 514-327-5200

†

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

trabalho durante todo o ano.
514-952-0004

urgEntE
companhia precisa de senhoras 
para fazer limpeza de uma casa 
a tempo inteiro das 11h às 19h 

todos os dias. deve falar francês 
ou inglês. Muito bom salário.

Elisa
514-344-0099

Vende-Se

vende-se restaurante 
português em st-Jean sur 
richelieu todo equipado

e todo novo.
60 lugares interiores e 30 
lugares exteriores. tem 
grelha de carvão para

fazer churrasco.
Muito bem situado, perto do 
hospital e perto do centro 

da cidade.
Podem vir visitar, 

vale a pena.
david: 438-402-7292

Precisa-se de empregado de balcão 
a tempo parcial durante a semana

e fins de semana.
Padaria cOiMBra

514-844-0223

encontroS

homem de boa idade e respeitoso 
está à procura de uma senhora de 

mais ou menos 60 anos 
para uma linda vida juntos.

francisco
450-669-4885

altaPEX cOnstructiOn cOrPOratiOn
PrOcura uMa PEssOa Para uM EMPrEgO a 
tEMPO intEirO cOMO cOntaBilista, cOM uM 

MíniMO dE 5 a 7 anOs dE EXPEriência. 
Suas responsabilidades incluem:
- contas a pagar e receber
- folha de pagamento
- reconciliação bancária
- preparação financeira trimestrais
- preparar relatórios de fluxo de caixa
- preparar relatórios mensais GST / QST
- preparar e redigir pedidos contratuais,
- trabalho administrativo geral, 
  arquivos e outros
- conhecimento do sistema “Sage 300 
  Construction & Real Estate Cost Accounting”
  necessário
- fluente em inglês e francês
- salário a ser discutido
EMPrEgO iMEdiatO Para O candidatO cErtO

Enviar cv por correio eletrónico
cdonofrio@altapex.com

companhia bem estabelecida está a
procura de um bate-chapa “débosseleur”

com experiência e um avaliador
“estimateur”. salário bastante interessante.

514-337-0690

Procura-se profissional para fazer sapatos sob medida, 
para trabalhar na vila de Québec, numa empresa reco-
nhecida na área. Os candidatos devem ter experiência e 
saber falar inglês ou francês. 

contactar sandra: 514-999-0801 
ou por email sandra@marchildon.com

Maria clara cassMar rOsa
1922 - 2019 

Faleceu em Montreal, no dia 
22 de setembro de 2019, com 
97 anos de idade, a senhora 
Maria Clara Cassmar Rosa 
natural de Lisboa, Portugal, 
esposa do já falecido senhor 
Franciso Rosa, “Antigo amigo 
canalizador da comunidade”. 
Deixa na dor seu filhos 
Carlos (Júlia), álvaro (Lina), 
filha Mariette. Seus netos/
as Jeffrey, Jennifer, Marlene, 
Lesley, Jason, Daniel, 
Ricky, Stephanie e Sabrina. 
Bisnetos/ as Adriana, Haley, 
Dylan, Marcus, Edouard, 
Nicolas, Sofia. Sobrinhos/as, 
familiares e amigos. 
Serviços fúnebres: 
alfred dallaire | Memoria 
4231 Boul. st-laurent, Montreal 
www.memoria.ca, 514-277-7778 
O velório terá lugar quinta-feira, 26 de setembro de 
2019 das 18h às 22h e o funeral terá lugar sexta-feira, 
27 de setembro de 2019 às 10h na igreja Santa Cruz. 
Será sepultada no Cemitério Côtes-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.

† BEatriZ da POntE
1943 – 2019

Faleceu em Laval no dia 
18 de setembro de 2019 
com 76 anos a senhora 
Beatriz da Ponte, natural 
de Lagoa, São Miguel, 
Açores, esposa do senhor 
António Eleutério. Deixa na 
dor seu esposo, seus filhos 
Pedro (Deedee Stamberg) e 
António (Lorena Torres), sua 
filha Nadia (Samir Louhichi), 
seus netos Ashley, Jessica, 
Meagan, Brandon e Aydin, 
cunhados/ as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres: 
alfred dallaire | Memoria 
1120 Jean-talon E., Montreal 
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 23 de setembro 
de 2019 às 10h e foi sepultada no cemitério Notre-
Dame-des-Neiges. Em vez de enviar flores, um 
donativo seria apreciado para a Société Canadienne du 
Cancer. A família vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem 
na dor. Bem haja.

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

café central
Precisa-se de um lava-pratos e 

ajudante de cozinha.
carlOs: 514-927-8561

Jardim de infância “garderie” 
está a procura de um

cozinheiro para fazer almoço, 
refeição ligeira para

70 crianças e um
pouco de limpeza.

514-729-3336

aluGa-Se
Sub-aluga-se um grande 21/2 mas parece um 31/2. Muito 
lindo apartamento, chão em granito e bem situado em 
Anjou. Perto do metro Langelier e todos os serviços. 
Com ou sem mobília. Maria: 438-926-0625

† Maria luísa BarBOsa
1922 - 2019 

Faleceu em Laval a 23 de 
setembro, com 79 anos, Maria 
Luísa Barbosa, natural de São 
Miguel, Açores, esposa do já 
falecido Humberto Raposo. 
Deixa na dor seus filhos/as 
Eduarda, Aida, Humberto, 
Lubécia, Amborsina, Cidália, 
Ana, Benjamim, Bernardete e 
seus cônjuges, seus netos/as, 
seu irmão Laurêncio, cunhada, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres: 
alfred dallaire | Memoria 
2159 Boul saint-Martin Est, 
laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório será quinta-feira 26 de setembro das 14h às 
17h e 19h às 22h e sexta-feira das 8h30 às 10h. Seguir-
se-á uma liturgia da palavra no salão. Vai a sepultar no 
cemitério N. D. 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.

necroloGIa
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14 lOucura na cOlôMBia: atÉ facas fOraM lanÇadas das Bancadas
O Independiente Medellín perdeu, no último fim de semana, diante do Millonarios, por 1-2, num 
duelo relativo à 12.ª jornada da Liga colombiana. O emblema anfitrião foi derrotado, ao soar do 
gongo, à passagem do terceiro minuto de compensação, por intermédio de um remate certeiro 
de Fabian Gonzalez. A revolta na casa do independiente Medellín foi tão grande que até facas 
choveram para o relvado, após o golo do Millonarios. Neste momento já foi aberto um processo de 
investigação na Colômbia para averiguar o(s) responsáveis por este lançamento de facas para o 
recinto desportivo, num episódio que, felizmente, terminou sem feridos.

meSSI ultrapaSSa ronaldo e é o
melhor do mundo quatro anoS depoIS
lionel messi foi o grande 

protagonista da quarta 
edição do the best, gala 

da FIFA que se realizou em mi-
lão, Itália. o argentino foi eleito 
melhor jogador do mundo pela 
sexta vez e ultrapassou cristiano 
ronaldo como o futebolista com 
mais distinções.

O jogador do Barcelona, que há 
quatro anos que não era a figura cen-
tral na entrega dos galardões, junta o 
prémio de 2019 aos de 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2015. Para tal, con-

tribuíram os votos dos capitães das 
várias seleções nacionais, selecio-
nadores, adeptos e jornalistas - cada 
um contou 25% para a decisão final.
O central do Liverpool, Virgil van 

Dijk, era apontado como o prin-
cipal favorito, até por ter vencido 
o prémio de melhor jogador para 
a UEFA, mas o troféu foi parar às 

mãos do avançado de 32 anos, que 
em 2018-19 venceu a Liga espanho-
la e a Supertaça pelo Barcelona e 
marcou 54 golos (em 56 jogos) en-
tre clube e seleção. Entre esses 54 

golos, contabilizam-se 36 no cam-
peonato espanhol e 12 na Liga dos 
Campeões, que lhe valeram a lide-
rança na tabela de melhor marcador 
em ambas as competições. Na Copa 
América, caiu nas meias-finais aos 
pés do Brasil.

meSSI Votou em cr7
Entretanto, a FIFA divulgou os vo-

tos de capitães das seleções nacio-
nais, selecionadores e jornalistas de 
cada país. Cristiano Ronaldo deu o 
primeiro lugar a De Ligt, o segundo 
a De Jong e o terceiro a Mbappé. Já 
Fernando Santos votou em Ronaldo, 
De Jong e De Ligt e Vítor Serpa em 
Ronaldo, Van Dijk e Messi.
Curiosamente, Messi atribuiu o 

segundo lugar a Cristiano Ronaldo, 
dificultando a si mesmo a conquista 
do galardão. Porém, deu o primeiro 
lugar a Sadio Mané e o terceiro a De 
Jong. Também o capitão holandês 
Van Dijk não teve problemas em hi-
potecar as suas hipóteses, votando 
em Messi em primeiro lugar, rele-
gando os companheiros de equipa 
Salah e Mané para o segundo e para 
o terceiro lugares.
Relativamente a treinadores por-

tugueses ao leme de seleções na-
cionais, Carlos Queiroz (Colômbia) 
votou em Ronaldo, Messi e Salah 
por esta ordem; Rui Águas (Cabo 
Verde), em Ronaldo, Van Dijk e 
Messi; Hélio Sousa (Barém) em 
Ronaldo, Messi e Van Dijk; e Paulo 
Bento (Coreia do Sul) em Van Dijk, 
Mané e Salah.
roNAlDo No oNZe Do ANo
O internacional português, que não 

compareceu à cerimónia, teve de 
se contentar com um lugar no me-
lhor onze do ano, ao lado de Alisson 
(Liverpool), De Ligt (Ajax), Van 
Dijk (Liverpool), Sergio Ramos 
(Real Madrid), Marcelo (Real Ma-
drid), De Jong (Ajax), Modric (Real 
Madrid), Hazard (Chelsea), Messi 
(Barcelona) e Mbappé (PSG).
No setor feminino, Megan Rapinoe 

(EUA/Reign FC) venceu o prémio 
de melhor jogadora do ano.
Relativamente a outros prémios, a 

selecionadora dos Estados Unidos, 
Jill Ellis, recebeu das mãos de José 
Mourinho o prémio de melhor trei-
nador de futebol feminino. Jürgen 
Klopp (Liverpool) venceu o galar-
dão masculino, que teve Fernando 
Santos como sétimo classificado.
Alisson Becker (Brasil/Liverpool) 

e Sari van Veenendaal (Holanda/

lista dE vEncEdOrEs

fifa thE BEst
2019 Lionel Messi
2018 Luka Modric
2017 Cristiano Ronaldo
2016 Cristiano Ronaldo

BOla dE OurO da fifa
2015 Lionel Messi
2014 Cristiano Ronaldo
2013 Cristiano Ronaldo
2012 Lionel Messi
2011 Lionel Messi
2010 Lionel Messi

MElhOr JOgadOr dO MundO fifa
2009 Lionel Messi
2008 Cristiano Ronaldo
2007 Kaká
2006 Fabio Cannavaro
2005 Ronaldinho
2004 Ronaldinho
2003 zinedine zidane
2002 Ronaldo
2001 Luís Figo
2000 zinedine zidane

Arsenal/Atlético Madrid) foram os 
melhores guarda-redes, o pontapé 
de bicicleta de Dániel Zsóri (Debre-
cen FC) ganhou o Prémio Puskas, 
Marcelo Bielsa e o Leeds arreca-
daram o prémio fair play, e Silvia 

Grecco, a mãe brasileira que narra 
os jogos do Palmeiras ao filho cego 
Nickollas em pleno estádio, venceu 
o prémio destinada aos adeptos.
Poucos minutos após ser conhecido 

o vencedor, a Federação Portuguesa 
de Futebol elogiou... Cristiano Ro-
naldo. “The Best Ever” [melhor de 
sempre], publicou no Facebook.
E sem visar diretamente a gala The 

Best, o internacional português dei-
xou uma mensagem enigmática no 
Instagram. “Paciência e persistência 
são duas características que diferen-
ciam o profissional do amador. Tudo 
o que hoje é grande um dia começou 
pequeno. Você não pode fazer tudo, 
mas faça tudo o que puder para 
transformar seus sonhos em reali-
dade. E procure manter em mente 
que depois da noite sempre vem o 
amanhecer”, pode ler-se, na descri-
ção de uma foto em que surge a ler 
um livro.
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 GRUPO ESTE P J V E D GM GS

MaJor leaGue
            Soccer 2019

1-new york city Fc 58 31 16 10 5 57 38
2-atlanta united 54 31 17 3 11 53 37
3-Philadelphia union 52 31 15 7 9 55 45
4-dc united 48 32 13 9 10 42 38
5-ny red Bulls 47 32 14 5 13 53 48
6-toronto Fc 46 32 12 10 10 54 50
7-ne revolution 41 31 10 11 10 45 52
8-chicago Fire 38 32 9 11 12 48 43
9-Impact Montréal  37 32 11 4 17 43 59
10-orlando city 36 32 9 9 14 41 46
11-columbus crew 35 32 9 8 15 37 46
12-Fc cincinnati 22 32 6 4 22 30 74
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-los angeles Fc 65 31 19 8 4 78 34
2-Seattle Sounders 50 32 14 8 10 50 49
3-Minnesota united 49 31 14 7 10 49 40
4-la Galaxy 48 31 15 3 13 51 50
5-real Salt lake 47 31 14 5 12 42 38
6-Fc dallas 45 32 12 9 11 48 43
7-SJ earthquakes 44 31 13 5 13 50 49
8-Portland timbers 44 31 13 5 13 45 44
9-colorado rapids 39 32 11 6 15 54 60
10-houston dynamo 37 31 11 4 16 43 52
11-Sporting Kc 37 31 10 7 14 46 57
12-Vancouver Whitecaps 31 32 7 10 15 33 55

  P J V E D GM GS

1-Fc Famalicão 16 6 5 1 0 13 6
2-Fc Porto 15 6 5 0 1 15 4
3-Benfica	 15	 6	 5	 0	 1	 15	 3
4-rio ave 10 6 3 1 2 13 9
5-Boavista 10 6 2 4 0 6 4
6-V. Guimarães 9 6 2 3 1 11 8
7-cd tondela 8 6 2 2 2 9 9
8-Santa clara 8 6 2 2 2 3 4
9-Sporting 8 6 2 2 2 10 9
10-Moreirense 7 6 2 1 3 6 7
11-V. Setúbal 7 6 1 4 1 1 4
12-Gil Vicente 6 6 1 3 2 3 7
13-Belenenses Sad 5 6 1 2 3 3 6
14-Portimonense 5 6 1 2 3 5 8
15-Sc Braga 5 6 1 2 3 7 11
16-Marítimo 5 6 1 2 3 8 12
17-P. Ferreira 4 6 1 1 4 5 13
18-cd aves 3 6 1 0 5 9 18

  PTS  J V E D GM   GS

6ª Jornada
Paços de Ferreira 2-1 CD Aves
Belenenses SAD 0-2 Rio Ave

Moreirense 1-2 Benfica
Gil Vicente 0-0 Boavista

V. Setúbal 0-0 Portimonense
CD Tondela 1-3 V. Guimarães

FC Porto 2-0 Santa Clara
sc Braga 2-2 Marítimo

sporting 1-2 fc famalicão

6ª Jornada
uD Oliveirense 0-0 FC Porto B

Nacional 2-1 FC Penafiel
Académico de Viseu 1-0 Farense

GD Chaves 2-3 SC Covilhã
Leixões 1-0 Benfica B

CD Cova Piedade 0-1 Casa Pia
CD Mafra 1-1 Varzim

Vilafranquense 1-4 Estoril Praia
Académica OAF 1-1 Feirense

7ª Jornada
27/09 Boavista 15:30 CD Tondela
28/09 Marítimo 11:30 Moreirense
  Benfica 14:00 V. Setúbal
  FC Famalicão 11:30 Belenenses
29/09 V. Guimarães 11:00 P. Ferreira
  Santa Clara 11:00 Gil Vicente
  Portimonense 13:00 SC Braga
  Rio Ave 15:00 FC Porto
30/09 CD Aves 15:15 Sporting

  P J V E D GM GS

7ª Jornada
26/10 FC Penafiel 6:00 Académica OAF
  FC Porto B 10:00 Vilafranquense
  Benfica B 10:00 Nacional
  Casa Pia 12:15 A. de Viseu
  Feirense 12:15 CD Mafra
27/10 SC Covilhã 6:15 Cova Piedade
  Varzim 10:00 GD Chaves
  Farense 10:00 Leixões
  Estoril Praia 10:00 uD Oliveirense

1-Sc covilhã 15 6 5 0 1 13 6
2-nacional 14 6 4 2 0 10 4
3-Farense 12 6 4 0 2 10 6
4-estoril Praia 12 6 4 0 2 12 7
5-leixões 11 6 3 2 1 10 8
6-académico de Viseu 9 6 2 3 1 4 3
7-Feirense 9 6 2 3 1 7 5
8-Gd chaves 9 6 3 0 3 8 10
9-FC	Penafiel	 9	 6	 3	 0	 3	 9	 8
10-cd Mafra 8 6 2 2 2 7 7
11-Benfica	B	 7	 6	 2	 1	 3	 4	 9
12-Varzim 6 6 1 3 2 5 7
13-Fc Porto B 6 6 1 3 2 5 6
14-cd cova Piedade 6 6 2 0 4 7 10
15-académica oaF 5 6 1 2 3 6 8
16-ud oliveirense 5 6 1 2 3 4 6
17-casa Pia 4 6 1 1 4 4 9
18-Vilafranquense 3 6 1 0 5 6 12

Club Brugge 0-0 Galatasaray
Paris SG 3-0 Real Madrid

Real Madrid 10/01|12:55 Club Brugge
Galatasaray 10/01|15:00 Paris SG

gruPO a J P
1-Paris sg 1 3
2-galatasaray 1 1
3-Club Brugge 1 1
4-Real Madrid 1 0

gruPO B J P
1-Bayern München 1 3
2-tottenham 1 1
3-Olympiacos 1 1
4-Crvena zvezda 1 0

Olympiacos 2-2 Tottenham
Bayern München 3-0 Crvena zvezda

Crvena zvezda 10/01|15:00 Olympiacos
Tottenham 10/01|15:00 Bayern München

gruPO c J P
1-dinamo Zagreb 1 3
2-Manchester city 1 3
3-Shakhtar Donetsk 1 0
4-Atalanta 1 0

gruPO d J P
1-lokomotiv 1 3
2-Juventus 1 1
3-Atlético Madrid 1 1
4-Bayer Leverkusen 1 0

gruPO E J P
1-red Bull salzburg 1 3
2-napoli 1 3
3-Liverpool 1 0
4-Genk 1 0

gruPO f J P
1-slavia Praha 1 1
2-internazionale 1 1
3-Barcelona 1 1
4-Borussia Dortmund 1 1

gruPO g J P
1-rB leipzig 1 3
2-Zenit 1 1
3-Lyon 1 1
4-Benfica 1 0

gruPO h J P
1-ajax 1 3
2-valencia 1 3
3-Chelsea 1 0
4-Lille 1 0

grP.d Psv 3-2 sPOrting
grP.f standard liègE 2-0 v. guiMarãEs
grP.g fc POrtO 2-1 YOung BOYs
grP.k WOlvErhaMPtOn 0-1 sc Braga

EquiPas POrtuguEsas na liga EurOPa

“Para MiM, cristianO rOnaldO É O MElhOr dO MundO”
Roberto Carlos, antigo futebolista do Real Madrid, à chegada aos prémios The Best, que serão en-
tregues esta segunda-feira numa cerimónia em Milão, defendeu que Cristiano Ronaldo é o melhor 
futebolista da atualidade. Explicando que o jogador está feliz na Juventus, o ex-merengue defende 
que continua a fazer falta ao clube do Santiago Bernabéu. “Cristiano Ronaldo está feliz e contente 
na Juventus. Para mim, hoje, é o melhor futebolista do mundo”, começou por referir. “Se me faz im-
pressão vê-lo sem a camisola do Real? Não podemos fazer nada sobre isso. Outros jogadores fize-
ram muitas coisas com aquela camisola, mas ele, para mim, é o número um”, defende para terminar.

SportINg 1-2 FAmAlIcão

Fama domou leão e Fez a FeSta
o Famalicão continua líder e conti-

nua sensacional depois desta noite 
ter imposto uma reviravolta em Al-

valade, numa exibição em crescendo até ao 
autogolo de Coates mesmo no final do jogo. 
tudo acontece a este Sporting que até tinha 
entrado bem no jogo e ganho vantagem com 
um golaço de Vietto. A verdade é que os leões 
duraram enquanto houve battaglia que vol-
tou a ser titular depois de onze meses sem 
competir. Quando o argentino rebentou, foi 
a vez dos homens de João pedro Sousa da-
rem espetáculo para desespero das bancadas 
que acabaram a pedir a demissão de Frede-
rico Varandas.
Leonel Pontes procurou montar uma equipa 

solidária, repleta de apoios, formados aos pa-
res. Battaglia, mais fixo, contou com o apoio 
de Doumbia, mais solto. Wendel deu apoio 
direto a Vietto na zona central, enquanto, nas 
alas, Rosier/Bolasie e Acuña/
Miguel Luís formavam os res-
tantes pares para o baile desta 
noite. Uma equipa que conse-
guia pressionar alto e que con-
seguia profundidade, abrindo o 
jogo a toda a largura no campo, 
explorando muito bem o adian-
tamento dos laterais contrários.
O Famalicão entrou em cam-

po com a linha defensiva demasiado adiantada 
e passou por extremas dificuldades para encon-
trar um ponto de equilíbrio, com Wendel e Viet-
to a recuperarem muitas bolas entre linhas. A 
verdade é que os visitantes acabaram por ceder 
à pressão inicial dos leões e acabaram por re-
cuar, cedendo mais campo ao Sporting. Foi já 
nesse contexto que Miguel Luís teve nos pés a 
primeira oportunidade, recebendo uma bola na 
área e picando-a por cima de Defendi. Com os 
adeptos de pé, a bola passou ao lado.

O Famalicão respondeu logo a seguir com uma 
bomba de Fábio Martins. Renan defendeu para 
a frente e Toni Martinez, com tudo para fazer 
golo, permitiu nova intervenção de Renan. O 
jogo estava aberto, mas com um claro ascen-
dente do Sporting que mantinha a pressão alta 
e obrigava o Famalicão a cometer muito erros 
na zona de construção. Vietto já tinha ameaça-
do uma vez e, à segunda, não perdoou. Mais 
um mau passe a defesa do Fama, o argentino 
intercetou, entrou na área e disparou fortíssi-
mo para o ângulo e levantou as bancadas. O 
Sporting estava bem, trocava bem a bola, en-
contrava espaços e até podia ter aumentado a 
vantagem até ao intervalo. O Famalicão demo-
rou a equilibrar-se, mas ainda mostrou-se no fi-
nal da primeira parte, com duas oportunidades 
que deveriam ter posto o Sporting em sentido. 
A segunda parte foi completamente diferente. 
A consistência que os leões tinham apresenta-

do na primeira parte começou 
a desmoronar-se quando Bat-
taglia começou a perder fôlego 
e o leão nunca mais conseguiu 
controlar o jogo. O Sporting 
começou a morrer aqui. Logo 
a seguir, Leonel Pontes chama 
Jovane Cabral para substituir…
Vietto. De imediato ouviu-se 
um enorme coro de assobios 

das bancadas e, mesmo em campo, muitos jo-
gadores manifestavam-se surpreendidos com a 
opção do treinador. Os assobios prolongaram-
-se por vários minutos, com o Sporting perdido 
em campo e o Famalicão a carregar por todos 
os lados. Os leões perderam o equilíbrio, que-
braram animicamente, diante de um adversário 
que carregava sem misericórdia.  Foi outra vez 
o infeliz Coates a dar a cara por uma exibição 
que compromete toda a equipa que teve o jogo 
na mão e deixou escapar tudo.

Shakhtar Donetsk 0-3 Manchester City
Dinamo zagreb 4-0 Atalanta

Atalanta 10/01|12:55 Shakhtar Donetsk
Manchester City 10/01|15:00 D. zagreb

Bayer Leverkusen 1-2 Lokomotiv
Atlético Madrid 2-2 Juventus

Lokomotiv 10/01|15:00 Atlético Madrid
Juventus 10/01|15:00 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Liverpool
Red Bull Salzburg 6-2 Genk

10/02 Genk 10/02|12:55 Napoli
Liverpool 10/02|15:00 Red Bull Salzburg

internazionale 1-1 Slavia Praha
Borussia Dortmund 0-0 Barcelona

Slavia Praha 10/02|12:55 B. Dortmund
Barcelona 10/02|15:00 internazionale

Lyon 1-1 zenit
Benfica 1-2 RB Leipzig

RB Leipzig 10/02|15:00 Lyon
zenit 10/02|15:00 Benfica

Chelsea 0-1 Valencia
Ajax 3-0 Lille

Lille 10/02|15:00 Chelsea
Valencia 10/02|15:00 Ajax



Jornal a voz de portugal, edição de 25 de setembro de 2019 | o seu Jornal ainda mais atraente do que nunca!

16

F1: SeBaStIan Vettel VenCe gp em SIngapura 

Num dos mais belos 
circuitos urbanos 
do campeonato do 

mundo da F1, Sebastian 
Vettel conquistou a sua 
primeira vitória em 2019 e 

isto depois do grande prémio da bélgica de 
2018, realizado no dia 26 de agosto, deixan-
do para trás um jejum sem vitórias de quase 
13 meses, tendo ao mesmo tempo oferecido 

HélDer DIAS
uma dobradinha à Ferrari no gp de Singa-
pura neste domingo com o seu companheiro 
de equipa charles leclerc a  passar  a linha 
de chegada na segunda posição. 
Vettel largou em terceiro da grelha de partida   

e manteve a sua posição durante as primeiras 
voltas atrás de Lewis Hamilton e Charles Le-
clerc, com o piloto da Ferrari a comandar de-
pois de largar da pole  position.
O alemão foi o primeiro a ir às boxes e, após 

o pit stop de Leclerc, o qual aconteceu uma 
volta depois, Vettel saiu à frente do seu com-

panheiro de equipa. O chefe da Ferrari, Mattia 
Binotto, disse que a parada de Vettel na 14ª 
volta  foi uma reação da equipe à preparação 
da paragem de Max Verstappen pela Red Bull. 

A Mercedes apostou numa estratégia diferen-
te para Hamilton, segurando-o por mais algu-
mas voltas no Circuito Urbano da Marina Bay, 
com o inglês a retomar a pista  atrás da Red 
Bull de Max Verstappen. Hamilton ainda ten-
tou o ataque nas voltas finais da corrida, na es-
perança de conseguir  a última posição no pó-
dio de Singapura, mas não teve hipóteses de se 
aproximar o suficiente para atacar Verstappen 
e teve que se contentar com o quarto lugar e os 
12 pontos o que efetivamente inquietou Toto 
Wolff, chefe da Mercedes, que disse no final 

da corrida que a equipa precisa de se preocu-
par após a terceira vitória seguida da Ferrari 
na temporada 2019. 
Valtteri Bottas terminou em quinto, seguido 

pela Red Bull de Alexander Albon o qual fez 
o seu batismo em Singapura. A McLaren es-
teve impecável e foram de longe os melhores 
do resto do pelotão com mais um a estrear na 
Marina Bay Lando Norris, ele que  recebeu a 
bandeira final na sétima posição. Em contra-
partida o seu companheiro de equipe Carlos 
Sainz furou um pneu  logo após a largada e ter-
minou em 12º. Pierre Gasly foi o oitavo pela 
Toro Rosso e pressionou Norris nos momentos  
finais, apesar de não ter conseguido a ultrapas-
sagem. Próximo encontro no fim de semana no 
Grande Prémio da Russia em Sochi.

reSultADoS FINAIS
1-Sebastian Vettel (Ferrari)
2-Charles Leclerc (Ferrari)
3-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
4-Lewis Hamilton (Mercedes)
5-Valtteri Bottas (Mercedes)
6-Alexander Albon (Red Bull/Honda)
7-Lando Norris (McLaren/Renault)
8-Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda)
9-Nico Hülkenberg (Renault)
10-A.Giovinazzi (Alfa Romeo)

filiPa Martins cOnquista OurO na travE na taÇa dO MundO
A ginasta Filipa Martins conquistou a medalha de ouro, na trave, na Taça do Mundo de ginástica 
artística, que decorreu em Guimarães, troféu que junta ao bronze conseguido no sábado em 
paralelas assimétricas. Beatriz Cardoso conseguiu o quinto lugar nos concursos de trave e solo, 
competição na qual Mariana Pitrez foi sétima. O treinador das ginastas portuguesas, José Fer-
reirinha, considerou que as prestações foram boas e admitiu que a Taça do Mundo que decorreu 
em Guimarães foi preparação para o campeonato do Mundo que se realizará dentro de 15 dias 
em Estugarda, e que será importante para o apuramento olímpico.


