
grElhadOs sObrE carvãO 

8261 boul. st-laurEnt
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs nO carvãO

ANNéeS 59 | éDItIoN #24 | mercreDI, le 23 octobre 2019

20190318_advert_4.9x1.5_PT.indd   1 2019-03-19   9:32 AM

7

6 10

Padre José Maria
Cardoso eM Montreal

o Partido liberal 
Ganhou Mas é Minoritário



Jornal a voz de portugal, edição de 23 de outubro de 2019 | o seu Jornal ainda Mais atraente do que nunca!

2

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câMbiO dO dólar canadianO
22 dE OutubrO dE 2019
1 EurO = cad 1,474820
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SerVIÇoS conSulareS
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado gEral dE 
Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

CamPinos do ribatEjo t.: 514.648.8343
Cana vErdE t.: 514.618.9087
EstrElas do atlântiCo t.: 450.681.0612
ilhas do EnCanto t.: 514.388.4129
gruPo folClóriCo & EtnográfiCo
Português dE montrEal  t.: 514.743.7355
Praias dE Portugal t.: 514.844.1406

grupoS FolclórIcoS

IgreJaS
missão santa Cruz t.: 514.844.1011
missão dE nossa sra. dE fátima t.: 450.687.4035

FIlarMónIcaS
divino EsPírito santo t.: 514.844.1774
PortuguEsa dE montrEal t.: 514.982.0688

aSSocIaÇÕeS e cluBeS
assoCiação dos Pais t.: 514.495.3284
ass. nossa sEnhora dE fátima t.: 450.681.0612
ass. PortuguEsa do Canadá t.: 514.844.2269
ass. PortuguEsa do EsP. santo t.: 514.251.9791
ass. PortuguEsa dE lasallE t.: 514.366.6305
ass. PortuguEsa dE stE-thérèsE t.: 450.435.0301
ass. da tErra QuEbEQuEntE t.: 514.237.3994
Casa dos açorEs do QuEbEQuE t.: 514.388.4129
CEntro do divino EsPírito santo t.: 514.353.1550
CírCulo dE rabo dE PEixE t.: 514.843.8982
ClubE oriEntal dE montrEal t.: 514.342.4373
ClubE Portugal dE montrEal t.: 514.844.1406
ComunidadE angolana dE mtl t.: 514.619.5932
fEstival Portugal intErnaCional t.: 514.923.7174
liga dos CombatEntEs t.: 514.844.1406
sPort montrEal E bEnfiCa t.: 514.273.4389
centroS
ajuda à família t.: 514.982.0804
ação sóCio Comunitário t.: 514.842.8045
eScolaS
PortuguEsa dE laval t.: 450.681.0612
santa Cruz t.: 514.844.1011

texto: 
JoSé coStA

XXii Governo Mais “Gordo”
o cANto Do Zé

Num tempo em que se 
avizinham dificul-
dades para o País, 

António costa apresentou 
uma equipa que somando o 
primeiro-ministro, os minis-

tros e secretários de Estado, o novo Executi-
vo tem um total de 70 membros, tornando o 
XXII Governo de Portugal mais “gordo”. 
Após as eleições e a apresentação ao Presi-

dente da República do elenco socialista que 
vai constituir o novo Governo liderado por An-
tónio Costa, uma coisa nos salta à vista: tem 
um significativo aumento de membros quando 
a conjuntura politica nacional e internacional, 
aconselha a cautelas. 
Mas o Primeiro Ministro assumiu frontalmente 

o aumento do elenco ministerial do seu segundo 
Governo: “há um reforço do centro do Governo 
quando o PS está mais reforçado politicamente, 
numa lógica de continuidade”. Assim sendo e 
perante o crescimento parlamentar do PS com 
um governo minoritário sem acordos prévios, 
o objetivo é de claro reforço político do execu-
tivo.
Entretanto, a direção do PS ganha força neste 

Governo e passam de três a seis os ministros 
que são membros do secretariado nacional. Já 
do ponto de vista institucional, surgem quatro 
ministros de Estado que encabeçam o organo-
grama do Governo quando no anterior executi-
vo de António Costa, não havia nenhum.
Mas os socialistas apresentam números inte-

ressantes quanto a ministros e secretários de es-
tado que são independentes e entre eles alguns 
nem filiados no Partido são, como por exemplo 

João Gomes Cravinho (Defesa Nacional), Fran-
cisca Van Dunem (Justiça), Nelson de Souza 
(Planeamento), Manuel Heitor, (Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior), e Tiago Brandão 
Rodrigues (Educação).
A estes juntam-se mais dois independentes Pe-

dro Siza Vieira, (Economia e da Transição Di-
gital) e Mário Centeno, que será reconduzido 
nas Finanças.
O mesmo acontece com a ministra da Saúde, 

Marta Temido, com a nova ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa e com o novo res-
ponsável pelo Ministério do Mar, Ricardo Ser-
rão Santos. Este último foi candidato a eurode-
putado em 2014 nas listas do PS (e foi eleito), 
mas integrou-as sem ser filiado no Partido.
Dos restantes nove ministros, João Pedro Ma-

tos Fernandes, que tutela o Ambiente e a Ação 
Climática, é militante de base com filiação re-
cente no partido (inscreveu-se já depois de ter 
sido convidado para o Governo), mas não tem 
qualquer cargo nas estruturas partidárias.
À direção política executiva do PS e ao secre-

tariado nacional, pertencem agora seis minis-
tros, quando no Governo cessante eram apenas 
três. Foram reconduzidos os socialistas Graça 
Fonseca (Cultura), Mariana Vieira da Silva, 
(ministra de Estado e da Presidência) e Pedro 
Nuno Santos (ministro das Infraestruturas e da 
Habitação). E juntaram-se-lhe mais três mem-
bros do secretariado: Alexandra Leitão (Moder-
nização do Estado e da Administração Pública); 
Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social) e Maria do Céu Albuquer-
que (Agricultura), esta última bastante contes-
tada depois de alguns eventuais negócios estra-
nhos que liderou quando era autarca.
Quanto aos secretários de Estado, António 

Costa também aumentou o número e são agora 
no total de 50, contra os 44 do executivo ante-
rior.
Enfim, em tempo que se alvitra de “vacas ma-

gras” o Primeiro Ministro resolveu aumentar as 
bocas a alimentar num claro “tiro no pé” que 
constituiu este XXII Governo de Portugal, lide-
rado pelos socialistas…

bOris vai PEdir a lídErEs EurOPEus quE nãO cOncEdaM adiaMEntO. Estraté-
gia é nO dEal Ou ElEiÇõEs: Enquanto o debate prossegue nos Comuns, uma fonte de dow-
ning street avança à sky news que boris johnson irá ter uma chamada telefónica conjunta com os 
líderes europeus para os tentar convencer a não darem o adiamento que foi pedido... pelo próprio 
governo de boris. “Ele vai deixar claro que a nossa política mantém-se como sendo a de que va-
mos sair a 31 de outubro e não deve ser oferecido qualquer adiamento”, diz essa fonte. “se a uE 
aceitar o pedido de adiamento até 31 de janeiro, então, como o primeiro-ministro deixou claro na 
Câmara, iremos retirar a proposta e tentar obter uma eleição.”

agenda coMunItárIa

liga dOs cOMbatEntEs
organiza-se no Clube Portugal em montreal o seu 
jantar tradicional da liga dos Combatentes no dia 9 
de novembro pelas 19h. haverá também o já habi-
tual “magusto de s. martinho”. tel.: 514-844-1406.

jantar da sEXta-FEira
o centro comunitário do Espírito santo organiza 
o jantar no dia 25 de outubro de 2019. a ementa 
é acompanhado por uma sopa, sobremesa e café 
carne de porco a alentejana-18 ou filet de peixe-14
reservar para josé Costa: 514-812-7617.
bem-vindo a todos!!!

sãO MartinhO
lEMbranÇas dO ribatEjO
O grupo Folclórico e Etnografico Português de 
montreal, lembranças do ribatejo organiza a sua 
festa de são martinho no 23 de novembro de 2019 
pelas 19h. a festa será animada pelo conjunto 
Contacto. Para mais informações contactar suze-
te: 514-593-5395 ou isabel: 514-880-2964.

sãO MartinhO na aPc
a associação Portuguesa do Canadá organiza no 
sábado 9 de novembro de 2019 às 19h. a festa 
será animada por Eddy sousa e dj xmEn com 
muita música e alegria. Para marcações contac-
te: otília: 514-816-4931; virgílio: 514-709-7868; 
a.P.C.: 514 844-2269. Conceição: 514-255-4849 
ou pelo facebook.
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Jorge correIA

as Maravilhas e PeriGos da siMPliCidade

recentemente comecei 
a leitura de um livro, 
“Defying Hitler, a 

memoir”, da editora Picador, 
escrito por Sebastian Haff-
ner, um alemão cujas memó-

rias da ascensão do nazismo desde a primeira 
grande guerra apresentam lições que o mundo 
viveu mas parece ter esquecido. A sua visão da 
realidade quotidiana com todas as mudanças 
de humor das massas populares e influências 
mais ou menos diretas e surpreendentes sobre 
esta, é uma lição de vida que recomendo a to-
dos que queiram traçar um paralelo com o que 
se passa hoje em dia. Desconheço se existe tra-
dução para português, no entanto é de realçar 
que a tradução para inglês foi feita pelo seu fi-
lho, Oliver Pretzel, publicado apenas em 2000 
apesar de ter sido escrito por volta de 1939.
Uma das coisas que me surpreendeu foi logo nas 

primeiras páginas, onde o autor escreve, “Não 
podemos subestimar a infantilidade das ideias 
que influenciam e dirigem as massas [populares 
]. Ideias concretas devem, por regra, ser simpli-
ficadas ao nível de entendimento de uma crian-
ça se é suposto que essas ideias promovam nas 
massas [populares] alguma forma de ação com 
consequências históricas. Uma ilusão infantil, fi-
xada na mente de todas as crianças nascidas numa 
determinada década e martelada durante quatro 
anos, pode facilmente reaparecer como uma séria 
e mortífera ideologia política vinte anos depois”. 
E neste infantilismo muitas ideias se podem inse-
rir facilmente e de forma sub-reptícia. Não é aqui-
lo a que assistimos atualmente? Muitos eventos 
que hoje vemos, perto de nós ou mesmo longe no 
globo, tiveram a sua nascença bastante antes da-
queles terem vindo à luz do dia. Repare-se como 
os políticos simplificam as mensagens: baixamos 

impostos, oferecemos mais regalias, eliminamos 
dificuldades ou adversários ou inimigos, estamos 
sempre a ganhar, somos “os maiores”, a esquerda 
é isto e aquilo, a direita é isto e aquilo, etc. Um 
exemplo muito simples: na con-
fusão da ação de Donald Trump 
com o presidente ucraniano, coa-
gindo este bloqueando ajuda à 
Ucrânia em função da aceitação 
de empreender uma investiga-
ção aos adversários políticos de 
Trump, ou seja, usando, ou me-
lhor, usurpando dos recursos de 
um país para fins pessoais, ve-
rificamos membros do seu staff 
ainda defendendo este modus 
operandi como sendo habitual na 
diplomacia... 
Este martelar nestas ideias sim-

plistas e de fácil aceitação é um 
dos maiores perigos da atualidade 
e encontra uma difusão extensa 
por todos os países. Uma vez dei-
xando passar, por acomodação ou 
indiferença, expomo-nos às suas consequências. 
Curioso que mais à frente no livro é referido que 
numa vez em que Hitler estava perante o tribunal 
supremo da Alemanha, antes mesmo de ter chega-
do ao poder, ele afirma perante os juízes que um 
dia chegará à liderança do país por meios cons-
titucionais e aí cabeças iriam rolar... Não parece 
o original da expressão de Trump “que nada lhe 
aconteceria mesmo que desse um tiro em alguém 
em plena 5ª avenida em Nova Iorque”? Nem mes-
mo Portugal escapa a esta onda.
Se a simplicidade pode ter a sua beleza, apre-

senta também os seus perigos. Aos partidos que 
têm estado no poder, que muitas vezes se deixam 
também acomodar pelo estado das coisas, desin-
vestindo nas pessoas que lideram, ou promoven-
do a mediocridade em vez da excelência, ou o 

oportunismo em vez do talento, cabe uma grande 
responsabilidade não só na execução dos progra-
mas como em saber incutir nas massas populares 
a responsabilidade das suas escolhas dentro das 

possibilidades morais que uma 
coletividade pode usufruir. Esta 
decadência a que assistimos não 
nasceu, portanto, agora. Ela já 
vem sendo “cozinhada” desde 
longe. Repelir os princípios mo-
rais e consequentemente éticos 
trata-se assim da vinda à superfí-
cie do cancro que afeta silencio-
samente uma sociedade. É assim 
que as civilizações poderosas, 
que sem inimigos externos apa-
rentes, acabam por sucumbir so-
bre o peso das suas próprias de-
ficiências. 
A nós, cidadãos, cabe-nos uma 

grande responsabilidade porque 
se verificamos que a nossa lide-
rança carece de ética e moral, 
sendo amorfa e imobilista, ou 

mentirosa e corrupta, ou violenta e facciosa, en-
tre outros adjetivos depreciativos, não nos admi-
remos que o combustível dessa deficiência esteja 
exatamente na pusilanimidade de um povo que 
não sabe acautelar os fundamentos, materiais e 
morais, da sua coletividade.

OrdEM dOs advOgadOs garantE quE vOtO ElEtrónicO é sEgurO E cOnFidEncial
a ordem dos advogados (oa) garantiu esta sexta-feira que o sistema de voto eletrónico para as próxi-
mas eleições cumpre “os mais elevados requisitos de segurança e integridade no tratamento de dados 
pessoais”, sendo um procedimento “célere, seguro e confidencial”. “A Ordem dos Advogados está em 
condições de assegurar que todos os elementos técnicos do procedimento do voto eletrónico cumprem 
os mais elevados requisitos de segurança e integridade no tratamento de dados pessoais, assegurando 
um procedimento célere, seguro, confidencial e auditável”, refere o conselho geral da OA, em comuni-
cado.
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Festa de nossa senhora de aPareCida

re a l i z o u - s e 
no dia 12 de 
outubro de 

2019 a festa da pa-
droeira do Brasil, 

Nossa Senhora de Aparecida.
Iniciou-se com a celebração da 

eucaristia presidida com o Padre 
Cléccio e que concelebrou Padre 
Adam, Padre Pacheco, Padre Dino 
e Padre Julieu. Seguida da missa 
foi celebrada uma festa no salão 
Nobre de Santa Cruz, um almo-

mANuel NeveS

ço partilhado com a presença do 
cônsul-geral do Brasil, Dr. Ruben 
Gomes Dias. 
A sala estava cheia num ambien-

te de fraternidade de portugueses 
e brasileiros onde o cônsul-geral 
discursou muito bem sobre a Nos-
sa Senhora de Aparecida e a fra-
ternidade e amizade da comunida-
de portuguesa e brasileira.

PartidOs indEPEndEntistas catalãEs chEgaM
a acOrdO dE MíniMOs Para EXigir “autOdEtErMinaÇãO”
Os três partidos independentistas da Catalunha puseram de lado as diferenças que 
cada vez mais os afastam e, num gesto isolado, chegaram a acordo para levar ao pleno 
do parlamento regional da Catalunha a discussão de uma resolução que reafirmará o 
compromisso com o suposto direito de autodeterminação da Catalunha. o texto será 
então levado a votos no início da sessão do plenário do parlamento regional da Catalu-
nha, previsto para esta quarta-feira de manhã.

aMIgoS da SeMana
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A PRINCESA DO FADO

CARMINHO
 uma das maiores revelações do fado
 destes últimos quinze anos

 DOMINGO, 10 DE NOVEMBRO DE 2019 | 19 H 30
 Montréal | Théâtre Outremont
 BILHETES : theatreoutremont.ca | 514 495-9944

traquenart.ca

As injeções de morfina 
e as terapias acalma-
ram minhas dores mo-
mentaneamente, mas 
depois que o efeito se 
foi, a dor retornou. Cho-
rei e chorei porque a dor 
estava piorando, eu es-
tava cansado de estar 
sempre no hospital. até 
que minha esposa me 
levou ao XaMã, que 
através de algumas cE-
riMónias FOrtEs e 
algumas Ervas Mira-

culOsas curava uma bruXaria que me faziam em 
Portugal para me destruir. bendito seja o XaMã PO-
dErOsO.                                      albErtO aquinO

foi muito difícil para 
mim aceitar uma sepa-
ração após 28 anos de 
casamento, anos de 
compartilhar e lutar jun-
tos. Consulte o XaMã 
para entender o que 
aconteceu e, através 
de uma foto da minha 
esposa e de uma peça 
de roupa, ela me mos-
trou o Mal que eles 
estavam fazendo para 
destruir nossa família 
por inveja. Que deus 

abençoe o sEnhOr XaMã que nos curou desse mal e 
nos uniu novamente.

jOãO E asuZEna

meu negócio de cons-
trução sempre fun-
cionou bem até este 
verão, tudo começou 
a ficar complicado 
sem motivo aparente. 
visitei um feiticeiro, 
vidente que me dis-
se que estava enfei-
tiçado, pago por um 
limPo, mas nunca 
me deu resultados. 
Enganado e muito de-
sapontado, procurei 
ajuda com o XaMã 

que recomendo um amigo e serei eternamente grato, 
pois pegou a bruxaria e me mostrou o rosto do meu 
inimigo.                                         albErtO quEirOZ
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Jorge mAtoS

Quem tiver alguma ação cívica e políti-
ca rapidamente aprende que a opinião 
própria e o debate de ideias não são 

muito apreciados entre nós. 
A sociedade portuguesa nunca aceitou muito 

bem as diversas opiniões nem o sentido crítico 
perante a realidade política e social. Fomos, por 
demasiado tempo, uma sociedade marcada pela 
censura e pelos discursos normativos, somos tam-
bém pouco dados a liberdades cívicas e à reflexão. 
Temos muitos anos de opressão e de margina-

lização pela prática social através de diferentes 
regimes. A liberdade assumida de pleno direito 
foi sempre uma camada de verniz demasiado fina 
entre nós. Poderemos ser levados a pensar que 
são restos de uma herança da mentalidade for-
mada na ditadura, mas se olharmos para o que se 
vem passando no nosso presente ou dermos uma 
volta pelas chamadas “ redes sociais” facilmente 
observamos que os velhos hábitos permanecem 
materializados numa espécie de caldo cultural, 

velhos hábitos
marcado pela intolerância, o ataque pessoal, a 
guerra entre partidos, cada um puxa a brasa à sua 
sardinha sem grandes filtros. A escola também 
manteve os velhos hábitos, sob o manto das novas 
pedagogias. Os jovens julgam-se num universo 
de adultos, não possuem hábitos de afirmação de 
opinião e saem pouco dados a tomadas de posi-
ção, ao desencadear de iniciativas ou à afirmação 
de sentido crítico sobre o que os rodeia.
O espaço público de comunicação é quase todo 

feito de lugares comuns e de ruído, pouco se de-
bate em profundidade, é tudo muito corporativo, 
clubistico e vazio. Recordemos a última campa-
nha eleitoral, não se falou da UE, das consequên-
cias do brexit, da segurança internacional, das 
fragilidades estruturais internas, nem do modo 
de resolução das profundas desigualdades sociais 
que nos afetam. Não se abordou qualquer estraté-
gia de desenvolvimento económico e de afirma-
ção nacional. 
Vão ficar na memória as trapalhadas de Tan-

cos, a maioria relativa do PS, a taxa de absten-
ção 51% e a chegada da extrema direita.

Porto Cabral, Já lá vão 20 anos no Canadá
SylvIo
mArtINS

em 1999 foi um ano his-
tórico em Montreal, 
o senhor Emanuel A. 

Cabral que é uma pessoa bas-
tante simpática, grande apre-
ciador de Porto e admirador 

de alta gastronomia, iniciou uma aventura: 
importar e distribuir o que em Portugal há 
de melhor. Ele abriu uma agência de distri-
buição e promoção de vinho de Porto com o 
nome Cabral e o primeiro produto foi o Ca-
bral Tawny 10 anos.
20 anos depois, Montreal adora esta marca e 

quando se fala de Porto, todos bebem um bom 
Porto Cabral. A semana passada estive com o pre-

sidente da companhia do vinho de Porto Cabral. 
Falando com ele, apercebi-me que já é há 20 anos 
que está presente em Montreal e através do Cana-
dá. Ele informou-me que há uma média de 30 000 
caixas de vinho de Porto vendido por ano, sem es-
quecer que há muitos outros produtos derivados. 
Tal como, este ano, um Vinho de Porto Rosé que 
é uma verdadeira delicia e também podem provar 

uma nova edição especial de 40 anos em caixa. É 
importante de notar que há também vinho tinto 
e branco disponível na SAQ com um bom preço 
accecível para todos. É bastante interessante de 

ver que já lá vão 20 anos que o nome de Portugal 
está bem reconhecido pelo nome Cabral na SAQ 
e que este ano “La grande Dégustation de Mon-
treal” que vai decorrer nos dias 31 de outubro, 1 
e 2 de novembro no Place Bonaventure, Portugal 
é o país convidado e que vai haver uma grande 
secção deste evento para poder saborear todos 
os melhor Vinhos e Portos vindos de Portugal. 
Um evento a não falhar para todos os amadores 
de bom vinho. É também de vos informar que o 
Porto Cabral estará neste evento em grande com 
duas grandes novidades, que serão apresentadas 
na próxima edição do jornal A Voz de Portugal. 
Feliz aniversário ao Porto Cabral e que continue 

a surpreender com os seus novos produtos.

dívida Pública POrtuguEsa rEcua
EM 2018 Mas cOntinua a 3.ª MaiOr da uE
a dívida pública portuguesa recuou em 2018 para os 122,2% do Pib, face ao ano an-
terior, mas mantém-se a terceira maior da união Europeia (uE), segundo a segunda 
notificação do Eurostat relativa a 2018. De acordo com o gabinete estatístico europeu, 
na zona euro a dívida pública recuou para os 85,9% do Produto interno bruto (Pib), 
face aos 87,8% de 2017, e a da uE reduziu-se para os 80,4% (82,1% no ano anterior).
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eleições Federais 2019: o Partido liberal CheFiado 
Pelo Justin trudeau Ganhou Mas é Minoritário

o povo decidiu o que vão ser os 4 pró-
ximos anos. Um governo minoritário 
foi a solução em que todos os cidadão 

decidiram. Justin Trudeau evitou o desastre, 
mas ele viu a sua província, o Quebeque, pri-
vá-lo de um governo maioritário. Uma vitó-
ria, em realidade foi uma derrota.
O líder liberal não conseguiu impedir a ascen-

são inexorável do Bloco Québécois. Um partido 

que durante oito anos só estava com 8 ou 9 mem-
bros eleitos, e desta vez podemos notar que ouve  
32 membros eleitos para o Bloco Québécois.
Tanto que ele conseguiu arrancar pelo me-

nos um assento dos conservadores de Andrew 
Scheer. Um “tour de force” que muda considera-
velmente o jogo em Otava. Com um bloco forte 
e o Partido Conservador bastante perto, torna-se 
difícil formar um governo maioritário. Um Par-
lamento fragmentado, os liberais terão que nego-
ciar com os partidos da oposição.
Durante a história das eleições federais nós po-

demos notar que não há muito governos que so-
brevivem nesta forma.
Mesmo se vimos muitas promessas nas elei-

ções, estas promessas serão equilibradas pelos 
outros partidos, tal como:

• Plantar dois bilhões de árvores no Canadá 
na próxima década.

• Expandir o Programa de iniciação de cam-
pismos nos Parques através do Canadá.

• Estabeleçer um plano nacional de assistên-
cia médica, melhorar o acesso a médicos de 
família e saúde mental e cuidados paliati-
vos.

• Reduzir as contas dos telemóveis em 25%.

• Os primeiros 15 000$ livres de impostos.
• Ajudar as empresas, pequeno ou médio com  

bolsas 50 000$ por ano.
• Reforçar o controle de armas.
Podemos notar que os portugueses Peter 

Fonseca de Ontário e Alexandra Mendes no 
Quebeque foram eleitos sem problemas e que 
os amigos dos portugueses Pablo Rodriguez e 
Justin Trudeau foram também eleitos.

rui riO é MEsMO candidatO à lidEranÇa dO Psd
rui rio é mesmo recandidato à liderança do Psd. o anúncio vai ser feito esta tarde, às 
18h30, no mesmo hotel do Porto em que rui rio derrotou luís montenegro naquilo a 
que chamou o “golpe de Estado” de janeiro. ao que o observador apurou, a decisão foi 
comunicada esta manhã por rui rio ao seus mais próximos, e já estão a ser recrutados 
apoiantes para a sua candidatura. Quinze dias depois das eleições, e uma hora depois 
de se ter conhecido todo o elenco governativo de antónio Costa, o Psd anunciou no 
twitter que rui rio vai falar esta tarde, à imprensa, sobre as eleições diretas do Psd.

texto: SylvIo mArtINS
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Sábado, 19 de outubro 
de 2019, celebrou-se na 
Igreja Santa Cruz uma 

missa muito especial dedica-
do aos diáconos. Foi bastante 

louvada a homilia do diácono António Ramos 
que é importante de louvar e lembrar-se do 
nosso passado sem esquecer o nosso presente.
“Celebra-se também, neste terceiro domingo 

de outubro, a pedido do Papa Francisco, o dia 
mundial do Diaconado permanente. O diacona-
do foi instituido pelos apóstolos, que, impuse-

ram as mãos, a sete homens, escolhidos pelos 
discipulos, para servirem as comunidades cris-
tãs, enquanto eles, se dedicavam, à oração e à 
proclamação, da palavra de Deus. Estevão, foi 
o primeiro diácono e também o primeiro már-
tir da igreja. Os actos dos apóstolos, relatam, o 
serviço que os diáconos, prestaram, nas comuni-
dades cristãs, em particular, as fundadas, por S. 
Paulo. O concílio, vaticano segundo, em 1964, 
instituiu o diaconado permanente, como ordem, 
fazendo parte da hierarquia da igreja. Temos as-

sim: a ordem dos bispos, dos sacerdotes e dos 
diáconos permanentes que não são padres, nem 
leigos porque têm, uma missão própria, na igre-
ja: administrar o batismo, guardar e distribuir 
a eucaristia, assistir e abençoar, o matrimónio, 
em nome da igreja, levar o viático aos moribun-
dos, ler aos fiéis a sagrada escritura, instruir e 
exortar o povo, presidir ao culto e oração dos 

o dia Mundial do diaConado PerManente
texto: 
mANuel NeveS

fiéis, administrar os sacramentais, (como sejam 
as bençãos) dirigir os ritos do funeral e da se-
pultura. Incumbe aos bispos, se assim o entende-
rem, instituir o diaconado permanente, nas suas 
dioceses. Na diocese de Montreal, foi instituido 
em 1974. Em 1977, começou o primeiro curso, 
do qual fazia parte o Joviano Vaz, já falecido, 

que foi ordenado, em 1982. O Diaconado Per-
manente está em crescimento e conta com mais 
de 50 000 diáconos, espalhados por diversos 
países. Em Montreal, somos 87. Este ano, foram 
ordenados 6 e para o ano, estão previstos mais 
6. O Espírito de Deus sopra onde quer e se ouvi-
res a sua voz, não lhe feches o teu coração. Ele 
conta contigo, para o servir, no mundo de hoje, 
tão afastado, dos valores do evangelho. Louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo”.
Parabéns ao diácono pela linda homilia e que a 

missa foi presidida pelo Padre Adam.

O vOO Mais lOngO dE sEMPrE PassOu POr 15 FusOs hOráriOs
a companhia aérea Qantas completou o voo de passageiros mais longo de sempre este 
domingo. o voo partiu de nova iorque no sábado e demorou 19 horas e 16 minutos, sem 
escalas, a chegar ao destino, sydney. a bordo do boeing 787-9 dreamliner estavam 49 
pessoas. Este voo foi o primeiro de quatro testes da Qantas e serviu para avaliar os efei-
tos de voos longos em passageiros e tripulantes. Cientistas e investigadores do Centro 
Charles Perkins da universidade de sydney, da universidade monash e do Centro de 
Pesquisa Cooperativa de segurança e Produtividade analisaram diversos fatores.
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ATENTOS ÀS SUAS TRADIÇÕES, 
SENSÍVEIS À SUA HISTÓRIA...

A nossa comunidade é importante para nós!
Missas comemorativas para celebrar a memória dos vossos entes queridos

Domingo, 3 de Novembro de 2019
nos complexos funerários Magnus Poirier
EM FRANCÊS: 10 horas
222, boul. des Laurentides, Laval
10300, boul. Pie-IX, Montréal-Nord
7388, boul. Viau, Saint-Léonard

Na Igreja Notre-Dame d’Haïti 11 horas
10946, boul. Saint-Vital, Montréal-Nord

No Cimetière de Laval  5505, rang Bas Saint-François, Laval
EM ITALIANO: 10 horas, 14 horas
EM FRANCÊS: 10 horas
EM ESPANHOL: 12 horas
EM PORTUGUÊS: 12 horas

514 727.2847
www.magnuspoirier.com

450 661.7017
www.cimetierelaval.com

Autocarro gratuíto

Festa anual do GruPo Coral santa Cruz

No passado sábado o 
grupo Coral de Santa 
Cruz liderado pela Se-

nhora Inês Gomes organizou 
o seu jantar anual de angaria-
ção de fundos.

Durante anos este lindo grupo coral composto 
de 22 membros, mais ou menos, teve sempre 
organista. Mas nos anos mais recentes não tem 
conseguido músicos voluntários, pelo qual não 
teve escolha senão pagar alguém para tocar o ór-
gão nas missas e celebrações especiais. 
A diretora do grupo, que é cozinheira há muitos 

anos, optou por uma ementa bastante interessan-
te, porque é o meu prato preferido, carne de por-

texto: SylvIo
mArtINS

co à alentejana. Houve duas entradas que foram 
bastante apreciadas e a sobremesa foi, para to-
dos, um grande sucesso porque foi servida uma 
pequena sobremesa de gelado, mas ao mesmo 
tempo abriram uma mesa de sobremesas varia-

das com bolos, pudins, tartes, biscoitos, tortas, 
malassadas, natas e frutas à escolha.
Neste convívio estavam presentes o atual res-

ponsável da Missão Santa Cruz Padre Adam e o 
Padre Klécio Nogueira de Barros.
Após o jantar o conjunto Seleção animou o con-

vívio com boa música bem mexida.

A noite acabou com os elementos do coro a su-
birem ao palco com a senhora Inês para agrade-
cer a participação de todos os presentes.
A senhora Inês Gomes quer agradecer a equipa 

da cozinha, grupo de jovens em ação que ser-

viram durante toda noite, o pessoal do bar, a 
mercearia Soares e Filhos, Picado, o restauran-
te Casa Minhota, restaurante Douro, restaurante 
Cantinho, Pharmaprix Mont-Royal na pessoa de 
Manuela Grilo, eventos Vanessa da Silva, aos or-
gãos de informação, ao seu marido Gonçalo Go-
mes, e a todos presentes, o seu agradecimento.

WOrld chEEsE aWards. quEijO POrtuguês é distinguidO EM cOncursO Mundial
o queijo de ovelha amanteigado da Queijaria do monte da vinha, de 70 gramas, ganhou uma das 
quase 300 medalhas de ouro nos World Cheese Awards, um evento mundial que aconteceu este fim 
de semana em bérgamo, itália. a 32.ª edição contou com 3,809 queijos oriundos de 42 países e de 
seis continentes — da lista de premiados, incluindo medalhas de bronze, prata, ouro e super ouro, 
este é o único português, tendo recebido, por isso, o título de “melhor queijo português” da competi-
ção (não é certo quantos queijos nacionais estiveram em prova).
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carnEirO: Carta dominante: rei de ouros, que sig-
nifica Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sen-
timentos. liberte aquilo que sente e mostre a pessoa 
maravilhosa que é. saúde: faça mais exercício físico. 

Está a ganhar peso a mais. dinheiro: não se precipite e pense 
bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças 
no plano profissional. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49.

tOurO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, 
pois elas muitas vezes enganam. seja mais consciente 
e ponderado nas suas atitudes. saúde: Coma salmão 

para baixar o colesterol. dinheiro: Encontra-se numa boa fase, 
dê asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las. 
números da sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30.

géMEOs: Carta dominante: 10 de Copas, que signi-
fica Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. 
não seja tão ingénuo com quem não conhece bem. 
saúde: aconselha-se uma dieta. dinheiro: Está a pas-

sar por um momento positivo neste campo da sua vida, aprovei-
te-o para progredir profissionalmente. 
números da sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39.

caranguEjO: Carta dominante: rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Se 
der ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na sua 
relação amorosa. saúde: Procure descansar as horas 

necessárias para o seu bem-estar. dinheiro: não gaste mais do 
que aquilo que a sua conta bancária permite. números da sorte: 
05, 09, 17, 33, 42, 47.

lEãO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilu-
sões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa 
que tem a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda 
a ouvir. saúde: faça uma caminhada. dinheiro: tente 

fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um 
dinheiro extra. números da sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49.

virgEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
realização. amor: não deixe que a rotina tome conta 
da sua relação e use e abuse da criatividade. saúde: 
Cuide mais da sua saúde espiritual cultivando pensa-

mentos positivos. dinheiro: não gaste mais do que aquilo que 
realmente pode, não se esqueça das contas que tem por pagar. 
números da sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42.

balanÇa: Carta dominante: rei de Paus, que sig-
nifica Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte tudo 
na sua relação, pois ela proporcionar-lhe-á momentos 
inesquecíveis. saúde: não se desleixe e cuide de si, 

invista na sua imagem. dinheiro: Pense bem antes de pôr em 
causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que 
gasta e em que gasta. números da sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48.

EscOrPiãO: Carta dominante: rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período 
para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme 
pois ele arrebatará muitos corações. saúde: anda com 

o sistema respiratório fragilizado, seja prudente e proteja a sua 
garganta. dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no 
seu local de trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança. 
números da sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48.

sagitáriO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e mistério. amor: altura de harmo-
nia e muita paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno. 
saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimenta-

ção mais equilibrada. dinheiro: seja mais prudente na forma 
como gere as suas economias. 
números da sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40.

caPricórniO: Carta dominante: 2 de Paus, que sig-
nifica Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa 
disposição que o invade com quem o rodeia. saúde: 
tenha mais cuidados com os rins, beba muita água. di-

nheiro: é possível que venha a obter aquela promoção que tanto 
esperava. números da sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29.

aquáriO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa 
fracasso. amor: Poderá vir a ter uma zanga com um 
familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá. 
saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. 

dinheiro: seja prudente na forma como administra a sua conta 
bancária. números da sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49.

PEiXEs: Carta dominante: rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte 
essa sua mania de ser o mais importante, deixe que o 
amor invada o seu coração, aproveite o romantismo. 

saúde: Cuide da sua alimentação. dinheiro: boa altura para 
comprar aquela peça de vestuário de que tanto gosta, invista 
mais em si pois bem merece. números da sorte: 02, 08, 11, 25, 
29, 33.

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.

o novo elétriCo da toyota Foi
Pensado Para o Centro das Cidades

A Toyota apresentará durante o Salão 
Automóvel de Tóquio um novo veícu-
lo elétrico que pode ser perfeito para 

os centros das cidades. Ainda sem nome, o 
pequeno veículo tem lugar para apenas duas 
pessoas e apresenta um design compacto que 
o ajuda a ‘enfiar-se’ em qualquer pequeno es-
paço.
O pequeno carro tem uma velocidade máxima de 

apenas 60km/h mas exibe uma bateria com auto-
nomia suficiente para percorrer 100km com úni-
ca carga. A Toyota refere que o desenvolvimento 
deste veículo teve como intuito oferecer opções 
de mobilidade à (cada vez maior) população ido-
sa no Japão, mas é fácil ver como poderá ser útil 

em outros mercados. Diz a Toyota que o veículo 
em questão será lançado em 2020 mas saberemos 
certamente mais pormenores quando o Salão Au-
tomóvel de Tóquio arrancar no dia 24 de outubro.

saudadEs dO gaME bOy? a analOguE é a cOnsOla POrtátil Para si
se alguma vez recordou com saudades os tempos do antigo game boy e ainda mantém uma 
série de jogos da consola portátil então há um dispositivo a que deve estar atento no próximo 
ano. Chama-se analogue Pocket e é compatível com todos os jogos lançados para game 
boy, game boy Color e game boy advance. a consola tem um ecrã olEd de 3.5 polegadas 
com 1600x1440 de resolução, cartão sd, colunas stereo e uma bateria recarregável. mais 
ainda, analogue Pocket vem com uma doca (vendida em separado) que permite ligar à tele-
visão, com entradas usb e bluetooth para conetar comandos.

Padre José Maria Cardoso eM Montreal

o jornal A Voz de Portugal foi informa-
do, a semana passada, que o ilustre 
Padre José Maria Cardoso estará em 

Montreal no fim de semana do 23 de novem-
bro de 2019. 
Num dos eventos que ele estará presente foi 

confirmado pelo presidente do Grupo Folclóri-
co & Etnográfico Português de Montreal e que 
ele será o convidado de honra da festa de São 
Martinho organizada no subsolo da igreja de St-
-Enfant Jésus situada no 5039 St Dominique em 
Montreal. É importante notar que será a sua se-
gunda viagem a Montreal e que a comunidade 
estará pronta para o acolher em grande. Haverá, 
em breve, mais informações sobre a sua vinda.
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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: 
½ nabo; ½ cenoura; ½ 
cebola-roxa; ½ abacate; ½ 
lima (sumo); qb cebolinho 
fresco; 1 lombo de salmão 
sem pele e espinhas; 1 c. 
sopa vinagre de sidra; 1 c. 
sopa molho de soja; 1 c. 
sopa azeite virgem extra; 
½ c. café sal; qb pimenta; 4 
c. sopa arroz integral Pingo 
doce Pura vida cozido; 1 c. 
sopa sementes de sésamo

receIta do cheFe rIBeIro
Poke bowl de salMão

PrEParaÇãO: 1. lave, descasque e rale o nabo, a cenoura e a cebola-roxa. reserve.
2. descasque e corte cuidadosamente o abacate em pedaços e tempere-o com o sumo de 
lima para não oxidar. reserve.
3. Lave uma pequena quantidade de cebolinho e pique-o grosseiramente. Reserve alguns fios 
inteiros para decorar.
4. Corte o salmão em cubos ou tiras finas. Reserve.
5. numa tigela, misture o vinagre de sidra, o molho de soja, o azeite e tempere com o sal e 
pimenta.
6. acrescente este molho ao salmão previamente cortado e deixe marinar durante 15 a 20 
minutos no frigorífico.
7. Entretanto, numa tigela funda (bowl) coloque, primeiro, o arroz já cozido, depois os legumes, 
o salmão marinado, o abacate e, por fim, polvilhe com as sementes de sésamo e decore com 
o cebolinho. sirva imediatamente.

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

a poke bowl de salmão, legumes e arroz integral é uma receita preparada pela 
nutricionista lara rodrigues. sabor e nutrição em receitas que sabem bem!

aMbassadEur
hOnOriFiquE: josé moreira da Cunha
FOndatEurs:  Elísio de oliveira
  josé simões silvestre
éditEur: sylvio martins
adMinistratricE: marie moreira
dirEctEur: daniel loureiro
dirEctEurs adjOints: jorge matos
  sylvie machado
rédactEur En chEF: mário Carvalho
rédactEur adjOint: antero branco
cOllabOratEurs: antónio Pedro Costa
 Creusa raposo francisca reis
 hélder dias josé da Conceição
 josé de sousa jorge Correia
 josé Costa  telmo barbosa
 tony saragoça vítor gonçalves
 maria helena martins ricardo araújo Pereira
FOtOgraPhEs:  humberto Cabral
  joão arruda
  manuel neves
équiPE cOnsEillEr: antónio Cabral
  roberto Carvalho

Jornal
   Brasil

4231-b, boul. st-laurent, Mtl, h2W 1Z4
t.: 514 284.1813 Ou c.: 514 299.1593

www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com
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adIVInhaÇÕeS
InFantIS

todo mundo leva,
todo mundo tem,
Porque a todos

lhes dão um
Quando ao
mundo vem.

O nome

todos me pisam,
mas eu não piso

em ninguém;
todos perguntam

por mim,
E eu não pergunto

por ninguém.
O caminho

somos muitos
irmãozinhos, em

uma só casa
vivemos, se nos
coçam a cabeça,

num instante
morremos.

Os fósforos

fui na feira e comprei 
uma bela, cheguei em 

casa e comecei a chorar 
com ela.
a cebola

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

inFOrME-sE
sObrE Os
nOssOs 

PrEÇOs a
Partir
dE 40$

POr
sEMana

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

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

salário segundo a experiência.
Frank: 514-830-8940

Precisa-se de padeiro ou assistente 
padeiro. com ou sem experiência. 

trabalho durante a noite.
514-844-2169

eMpregoS

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

e fins de semana.
Padaria coimbra 514-844-0223

ManuEl andradE
1938-2019

faleceu em montreal, domingo, 
dia 20 de outubro de 2019, com 
81 anos de idade, o senhor ma-
nuel andrade natural de santa 
maria, açores. deixa na dor sua 
esposa Evangelina de sousa, 
seu filho José Manuel (Manuela), 
filhas Laurinda (José Manuel) e 
goretti (shane). netos/as jay, 
Chris (Karyne), megan, amanda, 
anthony, Karisma e felicity. bis-
netas salyna e ashley. irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120  jean-talon Est, Montreal, qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar hoje, quarta-feira 23 de outubro das 
14h às 17h e das 19h às 21h e quinta-feira a partir das 
9h30. seguir-se-á o funeral na igreja santa Cruz situada 
no 60 rachel oeste às 11h30.
será sepultado no cemitério notre-dame-des-neiges. 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.

† antóniO Martins varanda
1927-2019

faleceu em montreal, sábado, 
dia 19 de outubro de 2019, com 
92 anos de idade, o senhor an-
tónio martins varanda natural 
de ventosa, vieira do minho, 
braga, Portugal. deixa na dor 
sua esposa Patrocina soares, 
seus filhos Alberto, Maria (Wi-
lliam), manuel e o já falecido 
jimmy. irmãos/ãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal, qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar hoje, quarta-feira 23 de outubro das 
14h às 17h e das 19h às 21h e quinta-feira a partir das 
8h30. seguir-se-á o funeral na igreja santa Cruz situada 
no 60 rachel oeste às 10h. será sepultado no repos 
st-françois d’assise. a família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. bem haja.
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real madrid 2-2 Club brugge
galatasaray 0-1 Paris sg
Club brugge 0-5 Paris sg

galatasaray 0-1 real madrid

gruPO a j P
1-Paris sg 3 9
2-real Madrid 3 4
3-Club brugge 3 2
4-galatasaray 3 1

gruPO b j P
1-bayern München 3 9
2-tottenham 3 4
3-Crvena zvezda 3 3
4-olympiacos 3 1

Crvena zvezda 3-1 olympiacos
tottenham 2-7 bayern münchen

olympiacos 2-3 b. münchen
tottenham 5-0 Crvena zvezda

gruPO c j P
1-Manchester city 3 9
2-dinamo Zagreb 3 4
3-shakhtar donetsk 3 4
4-atalanta 3 0

gruPO d j P
1-juventus 3 7
2-atlético Madrid 3 7
3-lokomotiv 3 3
4-bayer leverkusen 3 0

gruPO E j P
1-napoli 2 4
2-liverpool 2 3
3-red bull salzburg 2 3
4-genk 2 1

gruPO F j P
1-borussia dortmund 2 4
2-barcelona 2 4
3-slavia Praha 2 1
4-internazionale 2 1

gruPO g j P
1-Zenit 2 4
2-lyon 2 4
3-rb leipzig 2 3
4-Benfica 2 0

gruPO h j P
1-ajax 2 6
2-valencia 2 3
3-Chelsea 2 3
4-lille 2 0

grP.d sPOrting 2-1 lask linZ
 sPorting 2019/10/24 | 15:00 rosEnborg
grP.F v. guiMarãEs 0-1 Eintracht FrankFurt
 arsEnal 2019/10/24 | 15:00 v. guimarãEs
grP.g FEyEnOOrd 2-0 Fc POrtO
 fC Porto 2019/10/24 | 12:55 rangErs
grP.k sc braga 2-2 slOvan bratislava
 bEsiKtas 2019/10/24 | 12:55 sC braga

EquiPas POrtuguEsas na liga EurOPa

atalanta 1-2 s. donetsk
manchester City 2-0 d. zagreb

s. donetsk 2-2 d. zagreb
manchester City 5-1 atalanta

lokomotiv 0-2 atlético madrid
juventus 3-0 bayer leverkusen

a. madrid 1-0 b. leverkusen
juventus 2-1 lokomotiv

genk 0-0 napoli
liverpool 4-3 red bull salzburg

red bull salzburg 10/23 | 15:00 napoli
genk 10/23 | 15:00 liverpool

slavia Praha 0-2 borussia dortmund
barcelona 2-1 internazionale

slavia Praha 10/23 | 15:00 barcelona
internazionale 10/23 | 15:00 b. dortmund

rb leipzig 0-2 lyon
zenit 3-1 Benfica

rb leipzig  10/23 | 17:55 zenit
Benfica 10/23 | 15:00 lyon

valencia 0-3 ajax
lille 1-2 Chelsea

ajax 10/23 | 17:55 Chelsea
lille 10/23 | 15:00 valencia

2019/10/17 fC alverca 2-0 sporting
2019/10/18 Cd Cova Piedade 0-4 Benfica
2019/10/19 Condeixa 0-1 rio ave
  sintra football 1-1 (4-3)g.p. v. guimarães
  louletano 1-2 (a.p.) Paços de ferreira
  fabril barreiro 1-3 moreirense
  Pevidém sC 0-2 belenenses sad
  amora fC 0-1 ad sanjoanense
  sC Espinho 2-1 vilafranquense
  académico de viseu 3-1 real sC
  FC Penafiel 0-2 gil vicente
  feirense 3-0 Cd tondela
  farense 5-2 Cd aves
  académica oaf 2-1 Portimonense
  sC Coimbrões 0-5 fC Porto
  leça fC 1-3 sC braga
2019/10/20 águias do moradal 0-5 v. setúbal
  Cd mafra 1-0 (a.p.) fafe
  varzim 1-0 Estoril Praia
  lusitânia de lourosa 1-1 (5-6)g.p. fC famalicão
  ad oliveirense 0-3 santa Clara
  vit. sernache 0-0 (4-5)g.p. sertanense
  marinhense 1-0 Cd fátima
  gs loures 4-2 (a.p.) benf. Castelo branco
  olímpico montijo 0-1 anadia fC
  Casa Pia 1-3 fC vizela
  arouca 1-0 merelinense
  juv. Pedras salgadas 1-0 rd águeda
  gd Chaves 2-1(a.p.) boavista
  valadares gaia 0-0(10-11)g.p. Canelas 2010
  beira-mar 2-2(5-4)g.p. marítimo
  leixões 4-2 sC Praiense

taça de PortuGal
3ª EliMinatória

“EstaMOs cOM ZidanE até à MOrtE,
acOntEÇa O quE acOntEcEr”
Contestado pelos maus resultados neste início de tempo-
rada, Zinédine Zidane mantém, ainda assim, a confiança 
do balneário do Real Madrid. Em conferência de impren-
sa, sergio ramos abordou o mau momento da equipa e 
saiu em defesa do técnico francês. “Toda a gente sabe 
que o balneário está com zidane até à morte, aconteça o 

que acontecer. a imagem que temos de passar é a de que 
estamos unidos”, afirmou o capitão merengue, antes de 
garantir: “o real madrid volta sempre, e a única maneira 
de o fazermos é estando unidos. os resultados voltarão a 
colocar as coisas no devido lugar”.

sérvia Punida cOM jOgO à POrta FEchada
POr racisMO nO jOgO cOM POrtugal
além do castigo de um jogo à porta fechada, que será 
cumprido na receção ao luxemburgo a 14 de novembro, 
a federação sérvia terá de pagar uma multa de 33.250 
euros. A seleção sérvia ficará ainda sujeita a um período 

de ‘liberdade condicional’ de um ano, a iniciar-se três dias 
antes de receber a ucrânia, que já assegurou o apuramen-
to, no último jogo do grupo B da fase de qualificação. Esta 
sanção da uEfa à servia é conhecida numa altura em que 
aquele organismo avalia ainda o caso dos insultos racistas 
de uma falange de adeptos búlgaros no jogo frente à in-
glaterra, que motivou uma interrupção da partida por parte 
do árbitro, a qual só recomeçou depois de esse grupo de 
adeptos ter abandonado o estádio.

Cr7: “não estou eM Final de
Carreira, ainda Faço a diFerença”
Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo não está 

preocupado com o avançar da idade. 
O goleador da Juventus continua a ser 

determinante, tanto no clube como na Seleção 
Nacional, e ainda não pensa no momento em 
que colocará um ponto final na sua carreira.
“A idade é só um número, agora sou mais ma-

duro. Ter 33, 34 ou 35 anos não significa que es-
tou no final da minha carreira. Ainda posso fazer 
a diferença dentro de campo”, defendeu CR7, 

em conferência de imprensa.
O capitão da seleção portuguesa revelou-se 

ainda insatisfeito com algumas situações que vê 

ocorrer na indústria do futebol.
“O que me deixa triste? Quando as pessoas não 

dizem a verdade. Há muitas coisas que me dei-
xam triste no futebol. Mas aceito a indústria do 
futebol, levo 17 anos nisto, e sei que é o meu 
trabalho”, explicou.

A partir de 2021, o Mundial de Clubes da 
FIFA deverá adotar um novo forma-
to, segundo as informações avançadas 

pelo The New York Times.
Ao que tudo indica, o Conselho da 

FIFA irá reunir-se em Xangai na pró-
xima quinta-feira, 24 de outubro, para 
começar a dar forma a este novo Cam-
peonato do Mundo de Clubes. A partir 
do próximo ano, a prova poderia passar 

a contar com um total de 24 equipas, oito delas da 
UEFA (Europa), seis da CONMEBOL (América 
do Sul) três da AFC (Ásia), três da CAF (África), 

três da CONCACAF (América do Nor-
te e América Central) e uma da OFC 
(Oceânia). Além disso, é revelado que 
a prova seria realizada em solo chinês 
entre os dias 17 de junho e 4 de julho 
- atualmente, o Mundial de Clubes da 
FIFA tem lugar em dezembro.

FiFa PrePara revolução no Mundial
de Clubes: ConFira todas as alterações

silas chaMa quatrO sub-23 aO trEinO dO sPOrting
o sporting prosseguiu, esta segunda-feira, com a preparação do duelo da próxima quinta-feira, com o 
rosenborg, para a terceira jornada da fase de grupos da liga Europa, numa sessão que contou com 
quatro jogadores sub-23. Em nota publicada nas plataformas oficiais, o clube de Alvalade informou que 
jorge silas ‘promoveu’ Pedro mendes, matheus nunes, rodrigo fernandes e dimitar mitrovski aos tra-
balhos da equipa principal. Entretanto, no boletim clínico, permanecem os nomes de rodrigo battaglia, 
Jovane Cabral (ambos realizaram tratamento e ginásio) e Fernando (que voltou a ficar-se pelo ginásio). 
o sporting, recorde-se, recebe o rosenborg na próxima quinta-feira, pelas 15h, em alvalade. 
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  P J V E D GM GS

1-Fc Famalicão 19 7 6 1 0 16 7
2-Fc porto 18 7 6 0 1 16 4
3-Benfica	 18	 7	 6	 0	 1	 16	 3
4-V. guimarães 12 7 3 3 1 12 8
5-Sporting 11 7 3 2 2 11 9
6-Boavista 11 7 2 5 0 6 4
7-Santa clara 11 7 3 2 2 4 4
8-rio ave 10 7 3 1 3 13 10
9-cd tondela 9 7 2 3 2 9 9
10-Marítimo 8 7 2 2 3 10 13
11-Sc Braga 8 7 2 2 3 8 11
12-Moreirense 7 7 2 1 4 7 9
13-V. Setúbal 7 7 1 4 2 1 5
14-gil Vicente 6 7 1 3 3 3 8
15-portimonense 5 7 1 2 4 5 9
16-Belenenses Sad 5 7 1 2 4 4 9
17-p. Ferreira 4 7 1 1 5 5 14
18-cd aves 3 7 1 0 6 9 19

  PTS  J V E D GM   GS

7ª Jornada
boavista 0-0 Cd tondela
marítimo 2-1 moreirense
Benfica 1-0 v. setúbal

fC famalicão 3-1 belenenses sad
v. guimarães 1-0 Paços de ferreira

santa Clara 1-0 gil vicente
Portimonense 0-1 sC braga

rio ave 0-1 fC Porto
Cd aves 0-1 sporting

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

8ª Jornada
25/10 Paços de ferreira 15:30 rio ave
26/10 gil vicente 10:30 Portimonense
  belenenses sad 10:30 Cd aves
  v. setúbal 13:00 marítimo
  moreirense 15:30 boavista
27/10 Cd tondela 10:00 Benfica
  fC Porto 12:30 fC famalicão
  sporting 15:00 v. guimarães
28/10 sC braga 15:15 santa Clara

  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 académico de viseu
 feirense 12:15 Cd mafra
27/10 sC Covilhã 6:15 Cd Cova Piedade
  varzim 10:00 gd Chaves
  farense 10:00 leixões
  Estoril Praia 10:00 ud oliveirense

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

MaJor league Soccer

grupo a J p
1-Sc Braga 2 6
2-paços de Ferreira 2 4
3-Marítimo 2 1
4-FC	Penafiel	 2	 0

1-portimonense 2 4
2-rio ave 2 4
3-Sporting 1 0
4-gil Vicente 1 0

1-V. Setúbal 1 1
2-Sc covilhã 1 1
3-Benfica	 1	 1
4-V. guimarães 1 1

1-Fc porto 1 3
2-gd chaves 1 3
3-casa pia 0 0
4-Santa clara 2 0

grupo B J p

grupo c J p grupo d J p

13/10 sC braga 2-1 marítimo
 FC Penafiel 1-2 P ferreira
21/12 marítimo vs FC Penafiel
 Paços de ferreira vs sC braga

próxIMoS JogoS

Fase de GruPos

Play-oFF
19/10 atlanta united 1-0 nE revolution
  seattle sounders 4-3 (a.p.) fC dallas
  toronto fC 5-1(a.p.) dC united
20/10 real salt lake 2-1 Portland timbers
  Philadelphia union 4-3(a.p.) nY red bulls
 minnesota united 1-2 la galaxy

03/12 sC Covilhã 15:15 Benfica
04/12 v. setúbal 13:45 v. guimarães
21/12 v. setúbal vs Benfica
 v. guimarães vs sC Covilhã

próxIMoS JogoS

05/10 Portimonense 1-1 rio ave
04/12 gil vicente 15:45 sporting
21/12 rio ave vs gil vicente
 Portimonense vs sporting

próxIMoS JogoS

16/11 Casa Pia 12:00 gd Chaves
05/12 Casa Pia 15:15 fC Porto
21/12 gd Chaves vs fC Porto
21/12 santa Clara vs Casa Pia

próxIMoS JogoS

“o que se está a Passar não é
PróPrio de uM Clube CoMo o sPortinG”
Sousa Cintra lamentou, esta segunda-

-feira, o clima de alta tensão que se foi 
gerando em Alvalade ao longo das últi-

mas semanas, e que culminou com o Sporting 
a anunciar o final dos apoios às claques Juve 
Leo e Directivo Ultras XXI.

Em declarações prestadas à Antena 1, o antigo 
presidente do conjunto leonino reconheceu que 
“as claques têm de ter um papel mais civilizado, 
com mais ética e respeito pelo clube”, mas refor-
çou que “fazem falta”.
“Quando fui presidente do Sporting, tive sem-

pre a melhor relação com as claques. De quan-

do em quando havia qualquer coisa que corria 
menos bem, mas dialogávamos e resolvíamos as 
coisas”, afirmou.
“Parece que está a haver uma grande turbulên-

cia, mas isso cabe ao presidente resolver. Ele é 
que sabe, ele é que está lá dentro e sabe o que se 

está a passar”, acrescentou.
O antecessor de Frederico Varandas deixou, 

ainda, um apelo: “O que o Sporting precisa é de 
paz, de tranquilidade e de se reencontrar com as 
vitórias para que as coisas corram bem. O que se 
está a passar não é próprio de um clube com a di-
mensão do Sporting. Ninguém ganha com isso”.

lesão de João FéliX não será tão
Grave quanto se CheGou a teMer

Afinal, tudo não terá passado de um sus-
to. Segundo informações veiculadas 
pelo jornal espanhol As, a lesão con-

traída por João Félix diante do Valencia, que 
Diego Simeone chegou a temer 
ser “grave”, será relativamente 
simples de tratar.
A publicação escreve, esta se-

gunda-feira, que a mais recente 
bateria de exames a que o inter-
nacional português foi submetido 
detetou que este sofreu apenas 
uma “entorse de grau dois no tor-
nozelo direito”.
Nesse sentido, o avançado con-

tratado pelo conjunto colchonero 
ao Benfica por cerca de 120 mi-
lhões de euros deverá estar apto 
para regressar à competição den-
tro de cerca de duas semanas.
Até lá, João Félix falhará, à par-

tida, os embates com Bayer Le-
verkusen (Liga dos Campeões), 
Athletic Bilbao, Alavés e Sevilha 
(La Liga).
O objetivo da equipa médica do 

Atlético de Madrid passa por re-

cuperar o avançado de 19 anos para a visita ao 
Bayer Leverkusen, para a quarta jornada da fase 
de grupos da Liga dos Campeões, que se disputa 
a 6 de novembro.

PrínciPE árabE PrEPara OFErta EstOntEantE Para adquirir O Man. unitEd
o príncipe herdeiro da arábia saudita, mohammed bin salman, mantém os planos de adquirir 
o manchester united e, nesse sentido, irá fazer chegar à família norte-americana glazer, atual 
proprietária dos red devils, uma terceira oferta para a aquisição do clube. a informação está a 
ser avançada pelo jornal mirror e está a ter enorme repercussão em terras britânicas. o tablói-
de aponta que salman já realizou duas propostas, a última de 3.000 milhões de libras, mas os 
glazer não aceitaram fazer negócio.
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