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Assalto

a Tancos e encenação
do aparecimento das armas
juntos no mesmo processo
s processos-crime sobre o roubo dos paióis de
Tancos e sobre o aparecimento das armas militares, inicialmente separados em dois inquéritos autónomos, foram juntos num só processo, por decisão
do Ministério Público.

O

“Confirma-se que os dois processos foram apensados
(juntos)”, confirmou ao SOL fonte do Ministério Público, sublinhando que as “investigações encontram-se em
segredo de justiça”. De recordar que tinham sido abertos dois inquéritos, um para investigar o roubo do armamento militar, conhecido a 29 de junho de 2017, e mais
tarde foi instaurado um novo inquérito sobre a alegada encenação do aparecimento das armas num terreno
na Chamusca, a 18 de outubro, três meses e meio depois. No âmbito deste segundo inquérito foram detidos
oito militares e um civil, sendo que este era o principal
suspeito do assalto aos paióis de Tancos. A decisão de
manter os processos separados foi tomada por decisão
da então procuradora-geral da república Joana Marques
Vidal, entretanto substituída por Lucília Gago, que justificou a autonomia de cada investigação com a “gravidade dos factos e à complexidade da investigação”.
Sublinhe-se que o chamado caso Tancos, que engloba o
roubo mas também o aparecimento, já levou à saída do
então ministro da Defesa Azeredo Lopes, entretanto sucedido por João Gomes Cravinho, e do chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte, já substituído por
Nunes da Fonseca.

Restauração da Independência

A

Restauração da Independência, mais
precisamente A Restauração de Portugal como país soberano, é o nome que
se dá ao golpe de estado revolucionário
ocorrido a 1 de dezembro de 1640, chefiado por um grupo designado de Os Quarenta Conjurados e que se alastrou por
todo o Reino, pela revolta dos portugueses
contra a tentativa da anulação da independência do Reino de Portugal pela governação da dinastia filipina castelhana.
Como vem a culminar com a instauração da
4ª Dinastia Portuguesa - a casa de Bragança
- com a aclamação de D. João IV - também é
corretamente designado como A Aclamação
da Independência de Portugal. No entanto,
esse dia, é geralmente referido apenas como

O Primeiro de Dezembro ou O Dia da Restauração e é comemorado anualmente em
Portugal, com muita pompa e circunstância,
desde o tempo da monarquia constitucional.
Uma das primeiras decisões da República
Portuguesa, em 1910, foi passá-lo a feriado
nacional como medida popular e patriótica.
No entanto, essa decisão foi revogada pelo
XIX Governo Constitucional, dada a grave crise que Portugal ultrapassava à altura,
passando o feriado a comemorar-se em dia
não útil a partir de 2012. Porém, a partir de
2016, as comemorações do 1º de Dezembro
voltaram a realizar-se no dia 1 de dezembro,
voltando, por isso, a ser feriado nacional, de
acordo com o XXI Governo Constitucional.
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bicicleta de

Oliveira

e

Costa

Oliveira e Costa será finalmente preso se viver
Ricardo
até aos 150 anos. A justiça parece ter boas intenAraújo Pereira
ções. Vê-se que deseja punir o comportamento
dos banqueiros e já lhes impôs a pena. Só falta
solução para os proble- mesmo que eles a cumpram. No fundo, a justimas da banca é muito ça procede do mesmo modo que aquelas pessimples: basta fazer com que soas que compram uma bicicleta estática para
os bancos tratem os clientes pôr no quarto. Também são bem-intencionadas,
tão bem como a justiça trata os banqueiros.
também querem impor uma pena ao perímetro
Um investimento corre mal? Não há problema, abdominal, também desejam castigá-lo. Só lhes
interpomos recurso. O seu dinheiro continua falta mesmo usar a bicicleta (sem ser para pendisponível durante mais uns anos. No fim des- durar roupa). Estas penas de prisão são a biciclese período, interpomos
ta estática de Oliveira e
novo recurso. E assim
Costa. Talvez fizessem
Nos Estados Unidos, Bernie
sucessivamente. Assim
efeito se fossem cumMadoff foi condenado
ninguém perde dinheipridas, mas assim só
ro na banca, tal como
a 150 anos de prisão
serviram para gastar
nenhum banqueiro per- (e já cumpriu os primeiros nove). dinheiro e estão a gade a liberdade na justinhar pó.
Cá, é parecido: em princípio,
ça.
Há quem diga que a
Oliveira e Costa será finalmente lei portuguesa proíbe
Esta estratégia salvadora
ocorreu-me
burlas, mas isso não é
preso se viver até aos 150 anos
quando se soube que
exatamente verdade. A
Arlindo de Carvalho e
lei proíbe burlas se o
Oliveira e Costa tinham sido condenados a seis burlão tiver menos de dez anos. Cometida nessa
e 12 anos de prisão, respetivamente, e que Oli- idade, a burla ainda vai a tempo de ser punida,
veira e Costa já tinha sido condenado a 14 anos se o burlão viver até idade avançada. Burlões de
no ano passado, noutro processo. Vários outros meia-idade, em princípio, já não têm nada com
arguidos do caso BPN foram condenados, mas que se preocupar. Um advogado hábil na ativipermanecem todos em liberdade, por causa dos dade popularmente conhecida como “engonhar”
recursos apresentados pelos advogados. Entre- será capaz de protelar a aplicação da pena para
tanto, Oliveira e Costa tem 83 anos.
depois do falecimento do réu. De um certo ponto
Nos Estados Unidos, Bernie Madoff foi con- de vista, a justiça portuguesa é justiça divina: só
denado a 150 anos de prisão (e já cumpriu os castiga o pecador depois da sua morte.
primeiros nove). Cá, é parecido: em princípio, (Crónica publicada na VISÃO do 15 de novembro).
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Almoço dos amigos de Anjou do Futsal Soccer no
Centro comunitário de Anjou, foto de humberto cabral
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Uma

tragédia coletiva
jorge correia

R

ecentemente perto de
Borba ruiu uma estrada
junto de uma pedreira arrastando consigo equipamentos,
mas principalmente vidas humanas para a
destruição.
O caso é trágico por si mesmo, no que toca às
famílias que viram os seus entes queridos desaparecerem de um momento para o outro em
tão devastador evento. Provavelmente o amigo
leitor já está a par deste caso, e do passar de responsabilidades de uns para outros – município,
que aparentemente segundo noticiado pelo Observador teria já conhecimento desde meados
de 2014 do perigo daquele troço de estrada; e
governo, que diz aquilo ser da esfera de ação do
município.
Para além deste folclore, que daria para rir não
ser o devido respeito pelas vítimas e seus familiares, vemos o repetir do “sacudir água do capote”
que cada vez mais se enraíza na sociedade portuguesa. O laxismo que se apodera da mentalidade
das instituições governamentais, a começar pelo
próprio governo, exemplificado pelos casos de
Tancos (desaparecimento de material militar, ou
não?...), dos fogos florestais (com total descoordenação, falta de liderança, desresponsabilização e oportunismo na distribuição de ajudas...),
entre outros, exprime a tragédia coletiva em que

Seu

Agenda comunitária

vivem os portugueses, naturalmente fruto da
própria expressão da sociedade. Não se pretende
radicalizar e “pedir cabeças” por pedir ou “atirar
para a fogueira”; deve-se sim investigar, verificar o que correu mal e a partir daí tirar as ilações
necessárias, incluindo responsabilização, criminal ou política, consoante as evidências.
Vive-se uma altura chamada de populismos; eu
diria antes que vivemos uma altura de pavio curto, em que a desresponsabilização também contribui para extremar ideias, opiniões e posições.
Se pretendermos conservar algum bom senso
que mitigue ou mesmo elimine a propensão para
o extremismo ou radicalismo deve-se encarar a
realidade, sem criar ilusões de países cor-de-rosa
(sem conexão partidária) ou criar espetáculos de
multidões através do charme ou talento para a
comunicação. Todos os intervenientes políticos
têm responsabilidade neste sector, mas também
a população em exigir, sabendo exigir, para que
a sociedade cresça e evolua de uma forma justa
e equilibrada.

VINHO

*

*
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*

750 ml
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T
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ZINFANDELCHARDONN
AY- PINO
T GRIGIO - RIESLING
CHARDONNA
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42 ANS

PLACE DU VIN IMPORT

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

Festa

de

Natal

das crianças

O Clube Portugal de Montreal organiza no dia 9 de dezembro de 2018 pelas 15h30 a sua Festa de Natal das
Crianças. Com a presença do PAI NATAL e haverá muitas prendas para as crianças na sala.
514-844-1406

Ass. Portuguesa

do

Canadá

A APC organiza um jantar na sexta-feira dia 30 de novembro de 2018. Ementa: sopa, bacalhau a APC, sobremesa.
Animação musical com Duarte Froias e DJ Machado.
Reserve! Conceição: 514 255-4849.
Virgílio: 514-709-7868.
APC: 514 844-2269 ou pelo Facebook.

Passagem

de ano em

Laval

A Associação Portuguesa de Laval organiza a sua festa
tradicional da passagem do fim do ano, no centro comunitário situado no 1815 rua Favreau. A noite será animada pelo DJ SUNNYWAVES. Para mais informações
comunicar com Tony Santos 514-292-8664; Dauno Ferreira 514-825-6504.
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A Voz

da

Saudade

Telmo barbosa
e joão arruda
4ª-feira, 28 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
6:01 Sociedade Civil
7:07 Dino d´Santiago
Filhos da Nação
7:38 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:20 Joker
22:06 Notícias do Atlântico
23:10 Mulheres Assim
23:52 Pedro Abrunhosa
Grande Entrevista
0:48 A Maçonaria Feminina
Portugal Culto e Oculto
1:16 Hora dos Portugueses

1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-feira, 29 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Pedro Abrunhosa
Grande Entrevista
5:56 Sociedade Civil
7:01 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:48 Collectors Marvila
A Cidade na Ponta dos Dedos
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Própria ou Imprópria
Linha da Frente
16:31 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:50 Madeira 600 Anos,
Globalização
21:18 Joker
22:06 Notícias do Atlântico
23:07 Mulheres Assim
23:52 Fatura da Sorte
0:02 Grande Área
1:01 A Essência

6ª-feira, 30 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Sintra
	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15	À Porta da História
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Circo Paraíso
sábado, 1 de dezembro
1:30 Aviação
Portugueses pelo Mundo
2:15	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Visita Guiada
5:45 A Cidade na
Ponta dos Dedos
6:00 Mentes Brilhantes
Sociedade Civil
7:00 Siga O Coelho Branco
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:20 Voz do Cidadão
9:30 VII Desfile Nacional
de Bandas Filarmónicas
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Maçonaria Feminina
Portugal Culto e Oculto
14:00 Madeira 600 Anos,
Globalização
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00	Excursões Air Lino
21:45 De Lisboa a Helsínquia

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

E

ste fim de semana tive
muitas recordações, de
quando era jovem.
O Oriental apresentou uma
atividade que para mim já
não via há muito tempo. Tudo começou com
um jantar excelente com um ambiente familiar
acompanhado de uma música suave. Subindo ao
palco o Presidente, o senhor Alves, apresentou o
poeta Sr. Luís Saraiva que por sua vez dedicou
um poema ao Júlio Lourenço pelo seu contributo
para a cultura Portuguesa.
O palco abriu dando a vez a uma pequena revista, mas grande na apresentação, com uma grande
tela dando pequenos extras de artistas presentes

tos em todos os presentes, com músicas dos anos
70 de Amália Rodrigues, Simone de Oliveira,
uma das primeiras artistas representando Portugal no festival da Eurovisão, e tantos outros,
incluindo as grandes Marchas Populares. Para finalizar o espetáculo vibrou o hino Nacional, todos de pé com uma lágrima nos olhos, cantando.
O Presidente subindo ao palco agradeceu
pela belíssima noite e salientou que estes artistas estão de parabéns pelo desempenho na
nossa cultura dando a
conhecer aos mais jovens o que deixámos
no nosso cantinho que
é PORTUGAL. Parae os que já partiram mas deixando boas recor- béns ao Oriental e à
dações, que Júlio Lourenço, sua filha Viviana e VOZ DA SAUDADE
a jovem Suzi Silva apresentaram (A VOZ DA por esta noite maraviSAUDADE), fazendo reviver saudosos momen- lhosa, obrigado.

Wishing everyone a

Happy Restoration of Independence Day,
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Dia

D

de

Matança

ia de matança do porco é
sempre de alegria e de festa. O povo até costumava dizer:
“Quem nunca matou nem casou,
nunca se consolou”.
Ao entrarmos na sala, no passado
sábado, da Associação Portuguesa
do Espírito Santo, havia à nossa disposição, tal como era uso e costume, uma mesa com figos passados,

do

Porco

biscoitos e aguardente.
A festa da matança em Hochelaga
esteve concorrida como há muito
não se via. A sala estava cheia, graças ao dinamismo da equipa. Não
esquecendo do DJ Entre-nós que
fez um show musical sensasional.
É difícil encontrar palavras para
descrever a dedicação, sacrifício e
disponibilidade de um pequeno gru-

po que confecionou a refeição com
sopa caseira, morcela, torresmos,
tudo acompanhado por batata doce
e inhames. Como sobremesa, foi-nos oferecido um saboroso buffet
tradicional de doces tal como arroz
doce, molotof, etc.
É de louvar a Associação Portuguesa do Espírito Santo por continuar a bem manter a cultura e
tradições da nossa terra.
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Combate

à

Pobreza,

António Pedro Costa

O

“Dia Mundial dos Pobres” que o Papa Francisco instituiu para ser celebrado
no penúltimo domingo do ano
litúrgico, foi praticamente ignorado nestas
ilhas, a não ser a iniciativa residual do grupo de
Vicentinos da Ribeira Seca da Ribeira Grande, liderado por Imaculada Gaudêncio, que
reuniu algumas centenas de pessoas no Salão
Paroquial de S. Pedro para saborearem uma
variedade de sopas e angariar receitas que se
reverteram para apoiar famílias carenciadas
naquela freguesia citadina.
A celebração foi inspirada no Ano Santo da Misericórdia, mormente no ‘Jubileu das Pessoas Excluídas Socialmente’, que se celebrou no Vaticano, dia em que se fecharam as Portas Santas em
todas as catedrais e santuários do mundo. O Papa
Francisco decidiu então convidar a Igreja a assinalar este dia e a converter o seu olhar para uma
realidade que trata de forma desigual aquele que
é em tudo semelhante. O Santo Padre, num gesto

Coisas

do

josé de sousa

N

a França um pai foi
condenado a três meses
de prisão por ter alimentado os filhos de três e quatro
anos com doces e coca-cola.
A criança de quatro tinha já falta de sete
dentes, podres do açúcar que comiam.
Há uns meses a esta parte estava eu mais a
conversada no Aeroporto de Montreal à espera
do nosso avião para Lyon e estava uma jovem
mãe com um menino também com uns três ou
quatro anitos que de vez em quando chorava e
a mãe muito ocupada no seu telefone lhe dava
a beber numa palha, claro que era coca-cola.
Hã mais ou menos um mês estava eu num
restaurante em que estava alguém a festejar
um aniversário, muito bem, a música estava
forte, extremamente forte a modos de não se
poder ouvir alguém que falasse ao teu lado, tinha que falar no ouvido e forte; estavam umas
senhoras que passavam com um bebé ao colo,
que mais tarde vim a saber que só tinha QUATRO dias, a criança chorava e tudo se fazia
para que ela sossegasse, mas com aquele barulhão, os dentes não vão apodrecer porque não
os tem ainda, mas seus ouvidinhos?
Tudo isto para dizer que nós vivemos num
mundo de gente apressada, não há tempo p’ra
nada e tem que estar em tudo que acontece.
Quem sou eu p’ra criticar estas mães e pais
porque eu também não sou perfeito, mas tenho
a certeza que a conversada nunca seria capaz
de levar um filho ou filha de quatro dias p’ra
uma festa. Mudando de assunto também exis-

Fundado em 2005 por Eduíno Martins

uma

Miragem

de ternura, chamou ao Vaticano pessoas de todo
o mundo que, acompanhados por associações de
solidariedade, puderam dar-lhe conta da sua situação a viva voz. O combate à pobreza continua
a ser uma das grandes miragens e as estatísticas
sobre situação da pobreza no nosso país em 2017
dizem-nos que cerca de dois milhões e 399 mil
portugueses estavam em risco de pobreza ou exclusão social. Do total de pessoas em pobreza ou
exclusão social, 18% (431 mil) eram menores de
18 anos, enquanto 18,8% (451 mil) eram pessoas
com 65 ou mais anos. Na hora de comparar os países em matéria de pobreza e exclusão social, Portugal surge em 11.º lugar numa lista de 26 Estados
para os quais estão disponíveis dados relativos a
2017. Ou seja, cerca de um quarto da população
portuguesa (23,3%) está “em risco de pobreza ou
exclusão”. Na União Europeia, a percentagem
média de pessoas nessa situação é de 22,5%, enquanto que na Bulgária, Grécia e Roménia têm
taxas superiores a 34%. São dados do Eurostat,
o serviço de estatística da União Europeia. Por
isso, o Santo Padre voltou este ano a juntar pobres
das ruas da cidade eterna, dizendo que “a pobreza
tem o rosto de mulheres, homens e crianças ex-

Corrisco

te gentinha que p’ra comer dado ou barato são
capazes de fazerem fila indiana durante horas
ao frio e à neve. Esta semana uma casa de sandes de carne fumada estava a vender as ditas
cujas a duas patacas, só vendo as filas de gente,
crianças e adultos horas ao frio e à neve na rua
p’ra comprar as sandes.
Louvado seja Deus, mas é preciso não ter
mais nada que fazer p’ra se pôr numa fila p’ra
comprar um papo-seco com carne.
Isto são as mesmas pessoas que não têm tempo p’ra nada, nem sequer uns cinco minutos
p’ra fazer um lanche p’ra comer no trabalho.
A verdade é que nós humanos estamos a viver
a cem milhas à hora sem nos apercebemos que
a própria vida se encarrega de ir a grandes velocidades. Já agora queria falar nestes padres
pedófilos que abusam das criancinhas que os
pais levam à igreja, pensando que eles estão em
boas mãos na catequese. Um artigo num jornal
inglês em que a autora escrevia que estes malditos pedófilos recebem todos os anos crianças
inocentes, de ano p’ra anos as vítimas são renovadas, vindo parar às mãos destes bandidos,
que abusam à grande com o medo que eles
conseguem pôr nas cabecinhas dos meninos e
meninas que vão parar às mãos destes bandidos
da pior espécie. Os pais e mães que abram os
olhos porque através de rezas e sorrisos se escondem os demónios em pessoa.

plorados para vis interesses, espezinhados pelas
lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como
é impiedoso e nunca completo o elenco que se é
constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto
da injustiça social, da miséria moral, da avidez de
poucos e da indiferença generalizada! (…)”.
Para alguns sem abrigo que estiveram a almoçar
com o Papa Francisco, “não esquecem que dele
receberam o olhar de quem acredita sem ver, o
toque de quem chama para estar junto e partilhar,
e mesmo sem entender italiano emocionaram-se
com o coração do Santo Padre”. Mas este Papa
não é de meias palavras, e na eucaristia celebrada
para milhares de pobres, o Sumo Pontífice elencou
diferentes formas de pobreza, incluindo os bebés
que não chegam a nascer e as populações privadas
dos recursos naturais. Mas para além da clareza
do diagnóstico, o Papa é muito exigente nas palavras e no compromisso a que todos os homens
de hoje são diariamente chamados. Na sua exortação, o Papa Francisco apelou para que não pensemos nos pobres apenas como destinatários duma
boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez
por semana, ou, menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em
paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a
fim de sensibilizar para as necessidades de tantos
irmãos e para as injustiças que frequentemente
são a sua causa, deveriam abrir a um verdadeiro
encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha
que se torne estilo de vida. O grito dos pobres é
para o Papa o grito estrangulado de bebés que não
podem vir à luz, de crianças que padecem a fome,
de adolescentes habituados ao fragor das bombas,
em vez de o ser à algazarra alegre dos jogos. É o
grito de idosos descartados e deixados sozinhos.
É o grito de quem se encontra a enfrentar as tempestades da vida sem uma presença amiga. É o
grito daqueles que têm de fugir, deixando a casa e
a terra sem a certeza dum refúgio. É o grito de populações inteiras, privadas inclusive dos enormes
recursos naturais de que dispõem. É o grito dos
inúmeros Lázaros que choram, enquanto poucos
egoístas se banqueteiam com aquilo que, por justiça, é para todos. É uma linguagem dura que os
cristãos de hoje já não estava habituados a ouvir e
um estilo de vida, que implica tal como o Papa sublinha, o saber dar sem nada pedir em troca, sem
os “ses”, nem os “mas”, nem os “talvez”.
Perante a pobreza, os cristãos não podem ficar de
braços cruzados, diz ainda Francisco. “Junto de
Deus o grito dos pobres encontra guarida, mas em
nós? Temos olhos para ver, ouvidos para escutar,
mãos estendidas para ajudar?”

“Seja sempre como o mar, que mesmo quebrando contra as rochas encontra sempre a
força para tentar novamente”, Jim Morrison
(James Douglas Morrison).
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Villeray

Triplex num canto na rua Clark
muito prestigiosa com 3 quartos e 2 no subsolo. Esta casa
está a tua espera...
Villeray

Villeray

Uma grande oportunidade para
você com 6 X 4 1/2 e 1 X 3 1/2
com garagem! aquecimento
electrico e perto do metro Iberville.
Rosemont - La Petite Patrie

Rosemont - La Petite Patrie

Luxuoso condo com 3 quartos
e 3 casas de banho. Com uma
finição sensacional e condo de
alta qualidade. Tem terraço em
cima da casa.
Longue Pointe (Montreal)

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Grande duplex 2X5 1/2 com
garagem e subsolo, perto da
rua sherbrooke e todos os serviços. Possibilidade de fazer
um bachelor.
Duvernay (Laval)

o
d
i
d

n

Ve
Triplex bastante acolhadora
numa parte da cidade muita
procurada. Com todos os serviços pertos de si e o parque
Jarry. Boa oportunidade.

Condo perto do metro Fabre.
Muito lindo e design único e
espetácular. Vale a pena dar
uma vista de olhos.

4Plex à venda em boas condições com várias renovações
feitas há pouco tempo, tal como
as janelas e portas. Perto de
tudo. Boa oportunidade

Esta linda casa situado em Val
des Brises oferece uma luxuosa casa aberta. Podem vir visitar esta casa é um verdadeiro
sonho.

A Nossa economia
melhorou graças à
abundância do José e
os seus rituais afortunados. Fomos ao cassino duas vezes e vencemos as duas vezes.
Com esses ganhos,
decidimos tirar umas
férias bem merecidas.
Sr. e Sra. Aveiro

Eu sempre adorei trabalhar na música, mas eu tive problemas no hemisfério esquerdo do meu cérebro.
Isso afetou a minha audição e o
meu equilíbrio. Eu tive que deixar a
minha música professional de lado.
Encontrei a ajuda de José depois
que não conseguir encontrar uma
solução em nenhum outro lugar.
Agora à minha saúde está perfeita.
Eu recomendo José.
Irma

Isto é a minha lua de mel na
Suíça. Obrigado José. Publique
esta foto e o nosso testemunho
de felicidade para ajudar outros
com problemas.
Sr. e Sra. Botelho
O que foi um final triste, José
deu a volta e fez um novo começo bonito. Nós somos agora um
casal feliz e completo. Obrigado
José.
Diana e Alvaro

Como é óbvio na foto, tive
um grave problema com
álcool. Minha família sofreu porque quando eu estava sob o efeito do álcool
eu costumava maltratá-los. Minha esposa pegou
uma das minhas garrafas
vazias e a minha foto e foi
ver José. Isso foi o suficiente para José livrar-me do meu vício em álcool.
Eu que era viciado em álcool e fui ajudado por
José, eu recomendo os seus tratamentos.
Harold

Eu chorei muito por causa das
suas infidelidades. Ele maltratou-me e humilhou-me tantas vezes.
Alguém recomendou José para
acabar com o meu sofrimento.
Procurei José e encontrei a ajuda
necessária. Obrigado José. Miriam
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Vitorino Nemésio. Um

dos grandes romancistas
portugueses também foi um dos grandes poetas
“Escrever é um trabalho de oficina. A matéria-prima é a língua, o artificie é o autor, a obra é o
texto.” Era assim que Vitorino Nemésio descrevia
o trabalho do escritor, a que se dedicou durante
toda a sua vida. Publicou o primeiro livro quando
tinha apenas 15 anos — o volume de poesia Canto Matinal” — e continuou a fazer esse “trabalho
de oficina” até à sua morte, a 20 de fevereiro de
1978. Quando morreu, estava a trabalhar em Caderno de Caligraphia, que só viria a ser publicado
vários anos depois, em 2003. Ao longo de mais de
60 anos de carreira literária, o escritor nascido na
Praia da Vitória, na Ilha Terceira, produziu naturalmente uma obra extensa, não só no campo da
ficção, onde é mais conhecido, mas sobretudo na
poesia, talvez o seu primeiro grande amor.
Quarenta anos depois da sua morte, essa grande
obra, uma das maiores da literatura portuguesa do
século XX, não está só esquecida, está também
inacessível a quem a queira descobrir. E foi por
isso que a Imprensa Nacional – Casa da Moeda
(INCM) aceitou a proposta da Companhia das
Ilhas, uma pequena editora com sede na ilha do

Pico, e avançou com uma nova edição da obra
completa de Nemésio. A ideia inicial era fazer
uma espécie de antologia, mas Duarte Azinheira, diretor editorial da Imprensa Nacional, achou
que um ou dois livros não chegavam. Era preciso
cumprir o “serviço público” que compete à editora, recuperar Nemésio e entregá-lo, renovado, a
uma nova geração de leitores.
Em setembro, chegou às livrarias portuguesas o
primeiro volume desta nova edição “com dupla
chancela editorial”, que, retirado o aparato crítico
da anterior coleção da INCM, pretende “chegar a
um público mais vasto”. Foi feita para “um público culto, que se interessa por Nemésio, mas um
público mais alargado”, explicou Duarte Azinheira na apresentação de Poesia (1916-1940), esta
quinta-feira à tarde, na Biblioteca Nacional de
Portugal (BNP), em Lisboa. Carlos Alberto Machado, editor da Companhia das Ilhas, que esteve
presente na sessão, salientou que esta nova coleção vai também permitir que a obra de Nemésio
chegue às escolas, sobretudo nos Açores, onde a
obra do escritor é pouco conhecida.
O primeiro volume da coleção da obra completa
de Vitorino Nemésio foi apresentado esta quinta-feira, na BNP, por Carlos Alberto Machado
(Companhia das Ilhas), Duarte Azinheira (INCM)
e o coordenador editorial Luiz Fagundes Duarte
(DIOGO VENTURA/OBSERVADOR)
Poesia (1916-1940) é o primeiro volume dos de
perto de 20 que serão publicados até 2021. Organizados por quatro séries — Poesia, Teatro e Fic-

ção, Crónica e Diário, Ensaio e Crítica —, estes
irão reunir cerca de 40 obras de Nemésio, editadas
em vida e também postumamente, alguns inéditos e recuperar textos há muito perdidos, como as
crónicas que escreveu para jornais de todo o país
e do Brasil. Nestes últimos (talvez dois volumes)
será possível encontrar “um Nemésio completamente diferente, o Nemésio do dia-a-dia”, como
referiu Luiz Fagundes Duarte na BNP.
“Se Bem Me Lembro”, o programa que o autor
apresentou durante uma década na RTP, contribuindo assim para a “democratização da cultura
através da televisão”, também entrará para esta
coleção, que apresenta a obra de Vitorino Nemésio tal como ela é o próprio autor a entendia:
“Como um todo, com diversas facetas”. As gravações foram salvas e transcritas”, explicou o coordenador editorial. Os volumes serão publicados
por série, um de cada vez, e seguindo, tanto quanto possível, a cronologia do autor. Assim, a seguir
a este livro de poesia, seguir-se-á um de teatro e
de ficção. “Teremos um Nemésio completo e inteiro”, afirmou Fagundes Duarte, defendendo que
o escritor foi muito mais do que um apresentador de televisão, apesar de ser essa a imagem que
muitos portugueses ainda guardam dele. “Fala-se
muito dos escritores mas não se leem”, acrescentou o filólogo, chamando a atenção para o facto
de a obra de Vitorino Nemésio estar maioritariamente indisponível, o que impede que esta chegue aos alunos e professores, apesar de a culpa
ser “muitas vezes de quem tem responsabilidade
na matéria”. “A escola continua a encher os exames com Fernando Pessoa mas há mais. Temos de
criar condições para que haja obras acessíveis de
Nemésio e outros, claro. Pelo que conheço, a poesia de Nemésio é da grande poesia de língua portuguesa do século XX.” A Companhia das Ilhas e
a INCM estão a dar o seu “contributo”.
Uma vida inteira dedicada à poesia
Vitorino Nemésio publicou o primeiro livro de
poesia em 1916. O último saiu já postumamente. É justo portanto dizer que a poesia preencheu
toda a sua vida e que nela é possível encontrar
“muitas das ideias estéticas que enformaram a
poesia portuguesa do século XX”, como escreveu Fagundes Duarte na nota editorial de Poesia
(1916-1940). “No entanto, conseguiu manter uma
voz e uma postura muito próprias, combinando
de um modo seguro, mas subtil, a erudição do
académico com a genuinidade da inspiração de
matriz popular açoriana.” Tudo isto será possível
encontrar na série de poesia da nova coleção, “que
aborda o jovem Nemésio e o Nemésio da maturidade, que também fazia poemas de amor como
se fosse um adolescente”, inaugurada com Poesia
(1916-1940), o primeiro de quatro volumes da série homónima. Este encontra-se dividido em duas
partes: uma primeira, com os poemas escritos por
Nemésio entre 1916 e 1930, e uma segunda, com
textos de 1935 a 1940. “Na primeira, encontram-se os poemas anteriores a La voyelle promise, ou
seja, as miudezas (nugae) de juventude: os que
apareceram em edição autónoma, ou aos quais o
autor conferiu o estatuto de ‘livro’ — um conjunto
de poemas, com uma determinada unidade interna, subordinadas a um título comum”, explicou
Fagundes Duarte na nota editorial do volume.

Ainda que, anos mais tarde, Embora Nemésio
tenha renegado estas primeiras experiências poéticas e as tenha excluído do projeto de publicação
da sua obra poética, a que deu o nome de Poesia,
os responsáveis pela organização da nova coleção acharam por bem recuperá-los porque, como
explicou Luiz Fagundes Duarte na apresentação
desta quinta-feira, “atestam o percurso” do escritor açoriano. A segunda parte começa com o livro que Nemésio considerava ser fundador do seu
percurso poético, La voyelle promise, e reúne as
obras publicadas pelo até 1940.
Assim, Poesia (1916-19140) inclui:
Canto Matinal (1916);
• A Fala das Quatro Flores (1920);
• Nave Etérea — Em Memória do Descobrimento do Cominho Celeste para o Brasil
(1922);
• Sonetos para Libertar Um Estado de Espírito
Inferior (1930);
• Poemas Dispersos;
• La voyelle promise (1935);
• O Bicho Harmonioso (1938);
• Eu, Comovido a Oeste (1940).
Novo volume sai antes do Natal.
Coleção continua em 2019
O segundo volume da obra completa de Vitorino
Nemésio está em fase de revisão e deverá chegar
às livrarias antes do Natal, de acordo com os responsáveis. Será o primeiro da série de Teatro e
Ficção, e irá incluir as obras Amor Nunca Mais,
Paço do Milhafre e O Mistério do Paço do Milhafre. Apenas a primeira é uma peça de teatro,
sendo as restantes contos que Nemésio publicou
em 1924
Amor Nunca Mais foi, na verdade, a única peça
que Vitorino Nemésio escreveu, quando tinha 19
anos. De pequena dimensão, foi feita à pressa para
ser apresentada à companhia de teatro São Luís,
então de passagem pela Terceira. Parece impossível, mas Nemésio conseguiu convencer a companhia a levá-la à cena no Teatro Agrense. Hoje,
a peça pouco mais é do que “uma curiosidade”
e até o escritor passou, a certa altura, a ignorar a
sua existência. O seu nome “não aparece em lista
nenhuma”, mas os responsáveis pela coleção decidiram incluí-la. Uma vez que Amor Nunca Mais
foi a única peça de teatro que Nemésio escreveu,
isto significa que, a partir de 2019, a série Teatro e
Ficção passará a ser apenas de ficção. É nesta que
será incluído o grande romance do escritor e um
dos mais importantes do século XX, Mau Tempo
do Canal. O plano editorial prevê a publicação do
mesmo para 2020.
Depois do volume de Paço do Milhafre, sairá o
primeiro de crónica, “que reúne as crónicas inéditas publicadas em jornais que se perderam” e
que nunca foram reunidas em livro, e o primeiro volume de ensaio, “que está a ser preparado”,
adiantou Luiz Fagundes Duarte. “Vamos manter
tanto quanto possível a cronologia nas diferentes
áreas” em que ele trabalhou, salientou o coordenador, que espera a nova coleção da obra completa do escritor da ilha Terceira transforme “no
público aquilo que Vitorino Nemésio já é — uma
das grandes figuras da literatura portuguesa do século XX”.
Publicado no observador.pt
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Paralelo 38: Do Alentejo
João Gago da Câmara

E

stou junto ao meu mar
agitado e azul? Não, estou
em frente a uma albufeira de
águas mansas e cinzentas.
Vejo ao fundo as minhas montanhas e vales, ribeiras de águas
férreas e águas termais miraculosamente a jorrarem de dentro das rochas? Não,
vejo uma planície achatada de verdes e castanhos
a perder de vista. Posso deslumbrar-me com as
matizes das minhas criptomérias e com aquele
cheirinho especial de Natal? Não, porque apenas
vejo florestas de pinheiros ainda ostentando a sua
beleza altiva e selvagem pois conseguiram escapar às chamas. Vejo coelhos do mato num vai
e vem entre silvados e grotas? Não, vejo lebres
de orelhas compridas e corpo longilíneo paradas
junto às moitas e à beira de água a olharem-nos
calmas e seguras porque ninguém as pode caçar
nesta que é uma reserva natural. Vejo os nossos
milhafres de bico amarelo cor de ananás que batizaram os Açores? Não, vejo águias que voam
envergaduras enormes e portentosas.
Olho com olhos semi cerrados teimosamemte
invocando a minha açorianidade, vence-me todavia esta continentalidade física interior onde
astRÓloGo – GRande mÉdIum VIdente

pRofessoR aIdaRa

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

514-374-2395
falo Português

aos

Açores

me acho.
Curiosamente, nas diferenças idiossincráticas
de cada um, acabamos, açorianos e alentejanos,
por ser povos unos e indivisíveis na história portucalense porque vimos dos primórdios de Afonso e do Condado até aos nossos dias.
É muito nosso esse apego ofuscado à ilha que
nos brotou e nos faz felizes, ao basalto, à lapa e
craca, à conquista autonómica, mas sempre nos
foi ensinado a saber ver para além do remo, da
onda e da nuvem. Há américas, há canadás e bermudas, há europas para lá do horizonte. Se as há!
E se é que não o sabemos!
Odivelas fica a sul, no Baixo-Alentejo.
Aqui há vinho feito em adega caseira de uva
pisada, aguardente saborosa e às vezes alucinante, porco preto daquele que só come bolotas,
queijo de ovelha curado de comer e chorar por
mais, saboroso pão caseiro, migas e azeitonas ao
alho pretas e luzidias... E foram estes alentejanos que povoaram os Açores conjuntamente com
os algarvios mais a sul, mas também gentes da
Beira-Alta, Entre-Douro e Minho mais a norte.
A Coroa enviou-os para o nosso além-mar a fim
de colonizarem a geografia insular - na segunda
metade do século XV para os grupos oriental e
central e em inícios do século XVI para o grupo
ocidental. É bom saber! Porque, nessa certeza
boa, à beira desta albufeira mansa e cinzenta e
destes pinheiros bravos e verde-escuros percorridos pela sombra das extensas asas das águias que
nos observam lá do alto, sob os chaparros onde
ainda se dorme a sesta, ... estamos em casa.
O nosso lar açoriano não é de forma alguma,
nunca o será, o Terreiro do Paço. É genes alentejanos, algarvios, beirões e minhotos. O Rossio, a
Avenida da Liberdade, Alfama, Chiado e Bairro
Alto, são centralidades bonitas e deslumbrantes, porque são história, arquitetura, fado, teatro,

ciência, património, que também é nosso e que
nos honra, mas são atributos que nunca atingirão
o sorriso de boas vindas das gentes alentejanas
saídos dos mais profundos territórios da alma.
Nada chega às conversas e histórias faladas com
todo o tempo do mundo (o mundo que espere
para lá!) na pequenina praça da aldeia do senhor
aposentado da GNR que foi combatente em Angola e que nos ofereceu um copo de vinho na
tasca do Francisco; nem à deliciosa senhora da
pequenina aldeia de Odivelas, de alegria espelhada naquele rosto fresco e manso, e que, surpreendentemente num regresso às origens, acabou por se ver a casar a filha com um açoriano,
um descendente dos dela - certo é! - um amor
vindo do vulcão, improvável mas possível, que
levou a filha para São Miguel.
O ex-colega da Rádio, Florêncio Lino, que já
não está entre nós, dizia no programa radiofónico que realizou e apresentou que “ao todo somos nove”, referindo-se às nove ilhas açorianas.
Hoje, digo eu, sem hesitações, que ao todo somos dez, porque este Alentejo interior é sangue
nosso que nos enche as veias de felicidade e de
orgulho. É-nos familiar, é-nos singular; é, como
nós, rico em usos, costumes e tradições. É habitado e trabalhado por gente de boa cepa que um
dia - não nos esqueçamos - deixou as belas e extensas planícies alentejanas rumo aos territórios
do milhafre para desse outro lado do mar criar
o povo que hoje somos. Merece-nos, assim, que
mais não seja, admiração, carinho e gratidão.
Haja geminações de cidades e vilas açorianas
com congéneres alentejanas; una-se o presente
a um passado que dista de há seis séculos. Que
não se deixe morrer a história de dois povos, um
continental, outro ilhéu, que seria suposto caminharem de mãos dadas.
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Apelo

em favor dos jovens
trabalhadores precários

“A injusta situação dos jovens trabalhadores precários não pode ser aceite como uma fatalidade inexorável!
Este tema tem de assumir prioridade na reflexão das Universidades e na actuação dos sindicatos e dos outros
parceiros sociais, tem de passar a fazer parte do discurso político, tem de haver propostas credíveis para a solução dele nos programas eleitorais dos partidos políticos e a começar já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.”

Os mais variados pretextos são invocados para
adiar o pagamento do salário ou fazer-lhe deduções arbitrárias, sempre sob a ameaça, mais ou
menos explícita, de despedimento. E quando o
ão pode ficar sem eco o prazo se aproxima do limite para a passagem do
lancinante alerta provin- trabalhador ao quadro, embora se trate de necesdo da Universidade dos Aço- sidades permanentes da empresa, que como tal
res sobre a situação dos jo- deveriam ser encaradas, vai o trabalhador pela
vens trabalhadores precários. porta fora, ainda com ameaças de, se não assina
Entre os que se encontram com contratos a prazo, sob o regime de recibos verdes ou fazendo
sucessivos estágios enquanto aguardam a oportunidade de uma colocação com um mínimo de
dignidade, isto é, que tenha garantias de estabilidade, serão cerca de 70% dos jovens na nossa
Região Autónoma.
O panorama não será muito diferente no plano
nacional, incluindo aí muitos jovens açorianos
que se deslocaram para o território continental
da República em busca de melhor sorte. E em última análise a moda da precariedade laboral foi
importada de fora, onde o mesmo quadro prevalece, em aplicação dos princípios neo-liberais
sobre o funcionamento do mercado do trabalho e
do sistema económico em geral.
Temos assim uma geração sacrificada nas aras
de uma ideologia perversa, que está tendo como
resultado mais visível a acumulação da riqueza
nas mãos de uns poucos e o agravamento das desigualdades sociais. Acresce que a propositada
desvalorização do factor trabalho, acelerada pela
revolução tecnológica, tem como sinal mais evidente a prática de salários baixos, que bloqueiam a resolução voluntária do contrato, nunca mais
quem os recebe num permanente limiar de po- ser chamado para trabalhar ou até ficar com o
breza, aliviada, quando é possível, pelo auxílio registo criminal sujo… E perante abusos tão
flagrantes - que em alguns casos os trabalhadofamiliar.
Mas isto reflecte-se também negativamente na res precários são substituídos por outros, igualsituação dos reformados e corresponde à manu- mente apoiados por programas de promoção de
tenção de dependências financeiras indesejáveis. emprego financiados por fundos públicos e até
Já se chega ao ponto de anunciar postos de tra- europeus - as autoridades nada fazem ou olham
balho com salário inferior ao mínimo nacional para outro lado, fingindo que afinal é este o único
legalmente estabelecido. E para licenciados das modelo possível no triste quadro social em que
nossas universidades oferecem-se remunerações vivemos. Ora, a geração dos jovens trabalhadotão próximas do salário mínimo nacional, que res precários, de idades compreendidas entre os
manifestamente põem em causa o valor das qua- vinte e tais e os trinta e poucos anos, é afinal a
lificações duramente obtidas, com empenho dos geração fértil, da qual se esperaria a formação
das novas famílias e o rejuvenescimento da popróprios e das suas famílias.
A instabilidade derivada de um trabalho precá- pulação, combatendo o envelhecimento e o desrio afecta o equilíbrio psicológico e mesmo vi- povoamento do território nacional, que no caso
tal dos jovens trabalhadores. Em muitos casos a concreto dos Açores atinge já níveis alarmantes
situação é agravada pela cínica atitude dos em- em algumas das nossas ilhas mais pequenas.
pregadores que prometem mundos e fundos para Mas com as condições descritas como é possíaliciarem os recém-chegados à empresa e de- vel esperar desses jovens que se casem e tenham
pois não cumprem, nem sequer com os magros filhos, com um mínimo de sentido de responsasalários acordados, descobrindo no documento bilidade, se não se lhes dá condições para organiporventura assinado, se é que existe, alçapões zarem as suas vidas e sequer aspirarem a ter casa
diversos ou impondo níveis de produtividade própria, arrendada ou como for, livrando-se do
pesadelo dos quartos alugados ou das partilhas
obviamente inalcançáveis.
João Bosco
Mota Amaral

N

de apartamentos com colegas de trabalho nas
mesmas condições de precariedade?
Boa parte da amargura que por aí vai em muitos
lares decorre de verem os filhos penando com
este estado de coisas e sem terem meios de remediar o mal, dentro de uma perspectiva temporal
razoável. E juntamente com isto vai o descrédito
das instituições democráticas, punidas pela sua
ineficácia com valores de abstenção eleitoral de-

veras doentios.
A injusta situação dos jovens trabalhadores precários não pode ser aceite como uma fatalidade
inexorável! Este tema tem de assumir prioridade na reflexão das Universidades e na actuação
dos sindicatos e dos outros parceiros sociais, tem
de passar a fazer parte do discurso político, tem
de haver propostas credíveis para a solução dele
nos programas eleitorais dos partidos políticos e
a começar já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu.
Ainda nos lembramos todos das sucessivas cimeiras europeias sobre o desemprego dos jovens
e os resultados continuam sem aparecer! Basta
de tanta hipocrisia, que o problema está obviamente no paradigma adoptado em benefício do
capitalismo desenfreado, fazendo tábua rasa dos
sãos princípios humanistas sobre o valor do trabalho e a dignidade dos trabalhadores e sobre a
premência da intervenção do Estado para impor
o respeito que a eles é devido, tal como preconizado e aplicado pelos fundadores da Europa
Unida e do modelo social europeu.
(Por convicção pessoal, o Autor não respeita o
assim chamado Acordo Ortográfico.)

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 28 novemBRE 2018 | P. 7

Pataniscas
P

de bacalhau fofas

ataniscas de bacalhau, um prato típico da gastronomia portuguesa, tem as suas raízes na região
da Estremadura. Muitas vezes, são
acompanhadas por arroz de feijão
encarnado, ou arroz de tomate, mas
também podem ser consumidas como
petisco, acompanhadas de uma bebida, ou numa sandes.
Ingredientes:

• 2 postas bacalhau demolhado
• 8 colheres de sopa farinha de trigo Instruções de preparação:

com fermento
1- Cozer o bacalhau em água, retire o bacalhau e reserve a água.
• 1 chávena de chá leite ou água de co- Desfie em lascas, retirando a pele e as espinhas. 2- Numa tigela,
juntar os ovos, o bacalhau desfiado, a salsa, o alho e a cebola e
zer o bacalhau
• 1 cebola pequena picada finamente envolver bem. Adicionar a farinha e o fermento e voltar a mexer
bem. 3- Por fim, adicione aos poucos o leite ou a água da coze• 2 colheres de sopa salsa picada;
dura do bacalhau até a mistura ficar um pouco liquida e tempere
• 1 dente alho finamente picado;
com sal e pimenta. Tenha atenção ao sal, porque o bacalhau já
• 1 colheres de chá fermento em pó tem bastante sal. 4- Numa frigideira larga, aquecer o óleo e fritar
as pataniscas às colheradas, pressionando-as com um garfo de
• 3 ovos
modo a que fiquem baixinhas. Deixe alourar de ambos os lados.
• sal q.b.,
5- Deixe escorrer bem em papel absorvente para secarem e sirva
• pimenta q.b.
ainda quente e estaladiço.

Queime gordura abdominal rápido:
Inclua estas três dicas na sua dieta

D

eseja emagrecer mas não tem tempo para
treinar? Estas três dicas para incorporar
na sua dieta vão ajudá-lo a perder gordura
abdominal mesmo se não praticar exercício
físico.
Por mais que treine, a verdade é que uns abdominais bem tonificados começam na ‘cozinha’. Por
isso se quer ter uma barriga lisa, provavelmente
vai ter que alterar a sua dieta. E felizmente não
tem necessariamente que se privar… para conseguir queimar gordura abdominal rapidamente.
Basta apenas fazer pequenas alterações relativamente aquilo que come e ao que bebe para ver
resultados.Então o que deve fazer para começar a
ficar em forma?
1. Beba mais chá verde, diga não a bebidas como
outros chás e a café com açúcar e opte por esta bebida de ervas. Várias pesquisas já demonstraram
que os flavonóides e a cafeína presentes no chá
verde podem ajudar a elevar o ritmo metabólico e
a aumentar a oxidação da gordura, o que por sua
vez promove a sua eliminação. Se deseja perder
peso então deverá beber até três chávenas de chá
verde por dia, de acordo com a Centro Médico da
Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.
Tal fornecerá ao organismo a quantidade certa de
cafeína e de catequinas que favorecem o emagrecimento. Uma xícara de chá verde contém cerca
de 120 a 320 miligramas de catequinas, e 10 a 60
miligramas de cafeína.Adicionalmente, alguns
estudos sugerem que apenas o consumo de uma

chávena por dia traz benefícios para o corpo. 2.
Coma mais proteína.Alimentos ricos em proteína
são a escolha da maioria dos adeptos do fitness, já
que este nutriente ajuda a construir músculo e a reparar os tecidos. Se pretende ver-se livre daquelas
gordurinhas mais teimosas instaladas na barriga,
então recomenda-se que ingira mais proteína.Esse
componente ajuda ainda a desacelerar a absorção
de açúcar pela corrente sanguínea e retarda o processo digestivo. Promovendo assim a sensação
de saciedade e controlando a fome durante mais
tempo. 3. Mastigue os alimentos devagar. Comer demasiado num curto espaço de tempo pode
causar inchaço abdominal.Em vez de comer abstraídamente em frente ao televisor, tente reservar
algum tempo apenas para apreciar as refeições. O
professor Glenn Gibson, e especialista alimentar
na Universidade de Reading, no Reino Unido,
disse: “Comer demasiado rápido pode aumentar
a quantidade de gás presente no estômago. Mastigar apenas durante um pouco mais prolongadamente pode fazer toda a diferença”. “Tire partido
de cada dentada e saboreie os diferentes sabores,
ao invés de simplesmente engolir os alimentos”.
“A digestão tem início no momento em que colocamos a comida na boca e quando não mastigamos corretamente os alimentos estes acabam
por não ser digeridos devidamente, propiciando
a acumulação de gás, o aparecimento de flatulência e o inchaço abdominal”, alerta Gibson.

Carneiro: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um
novo relacionamento. Saúde: A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais
para recuperar energias. Dinheiro: Uma maior capacidade de
resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
Touro: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Tendência para romper definitivamente com uma situação que já há muito tempo lhe causava
mau estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar
desporto. Dinheiro: Boas oportunidades de negócio.
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5
Gémeos: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Será elogiado pela
sua tolerância e compreensão. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana. Tenha
algum cuidado com os seus olhos. Dinheiro: Poderá receber
uma quantia considerável de dinheiro.
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3
Caranguejo: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus
erros, de modo a não os cometer segunda vez. Saúde:
O cansaço tomará conta de si. A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para
recuperar energias. Dinheiro: Seja mais determinado nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7
Leão: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Invista mais no seu relacionamento. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico.
Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Período positivo para colocar em marcha projetos. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42
Virgem: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Terá a capacidade de
perdoar o mal que lhe fizeram. Saúde: Poderá sofrer de
problemas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de resolução e
gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5
Balança: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos
seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: Evite ambientes poluídos. Não esteja à espera
de se sentir mal para ir ao médico, faça um exame médico
completo. Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá algumas
alterações. Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: terá a força e a
determinação necessárias para fazer o que tem que ser.
Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere
os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos.
Época favorável para pedidos de empréstimo, seja prudente.
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7
Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua
cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo.
Saúde: Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso.
Dinheiro: Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11
Capricórnio: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Visite um familiar que
já não vê há algum tempo. Saúde: Cuide da sua pele.
A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça
disso. Dinheiro: Grandes mudanças a nível profissional. Tente
controlar a impulsividade nos seus gastos.
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7
Aquário: Carta Dominante: O Mágico, que significa
Habilidade. Amor: Está preparado para enfrentar as novas emoções que o esperam. Poderá ser injusto com a
sua cara-metade, cuidado.
Saúde: Controle os níveis de açúcar existentes no seu sangue.
Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um colega
de trabalho. Tente não andar muito tenso.
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9
Peixes: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos. Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8
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contabilista

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

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

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

514-898-2078

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

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

notários

renovações

Plancher

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

restaurantes

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

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

serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

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

ANEDOTA da Maria rosa

Contas com dinheiro
Na escola, o professor pergunta ao aluno:
- Vamos imaginar que tu tens um euro no bolso e pedes
ao teu pai mais um euro. Com quantos euros ficas?
- Com um euro. – responde o aluno.
O professor, irritado, diz:
- Não sabes nada sobre matemática!
E responde o aluno:
- E o professor não sabe nada sobre o meu pai!
Mais um pedaço
A mãe de um rapaz guloso comprou um bolo. O rapaz
come quase todo o bolo e ainda pede mais um pedaço,
mas a mãe alerta:
- Filho, se tu comeres mais um pedaço, tu vais explodir!
E o menino rapidamente responde:
- Então dá-me o pedaço e sai a correr!
Em cima da hora
Por que é que os alentejanos dormem em cima do despertador? Para acordarem em cima da hora.

7 diferenças

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

MERCEARIAS

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

www.acaixa.ca

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Seguros

Tel.: 514-575-9605

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

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

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

especialista
em
Renovações
ligeiras

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

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

T.: 514.668.6281
SUDOKU: nível médio

9
5

4
2 1 3
9
6

2

8
4 8
7

9
2
6

6 1
3
2 5 7
6

3
1
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a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 21 novemBRE 2018 | P. 9

C

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

EMPREGOS

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

Nora: 450-628-5472

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

514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de padeiro com
experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário
Patricia: 514-814-0362
Precisa-se de empregados com experiência em limpeza e manutenção de edifícios de escritórios a tempo
inteiro ou parcial. Deve ter um carro. Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax para 450-9751977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.
Precisa-se de empregados para trabalhar numa
padaria, pessoa para cozinhar, para trabalhar ao
balcão, e padeiro.
Rose ou David: 450-629-5115 ou 514-298-4733
Precisa-se de um trabalhador para um armazém para
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.
Domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.
Connie: 514-875-4800 ext.: 161

Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre
ville proche de Atwater. Proches de toutes les commodités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins
d’autres. La personne recherchée devrait parler français, être responsable, très fiable et accepter d’habiter
sur les lieux. Les responsabilités du profile recherché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bonnes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les
appartements aux éventuels locataires; Distribuer des
avis dans l’immeuble; Assurer la médiation et communication entre l’administration et locataires; Intervenir
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront
requises. Avoir de l’expérience est considérée comme
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rémunération sera discutée en fonction de l’expérience.
Veuillez S.V.P nous faire parvenir votre Curriculum Vitae via emails. Seules les personnes retenues seront
contactées. Merci. repairs@cifproperties

Restaurante schwartz
Precisa-se de um ajudante de cozinha
durante a tarde e noites.
Frank: 514-842-4813
PrECISA-SE DE HOMEm AJUDANTE PARA
INSTALAçãO DE ALUMÍNIO. e, PRECISA-SE DE
SERRALHEIRO SOLDADOR PARA ALUMÍNIO.
TEL.:514-362-1300
Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um
empregado na preparação da nossa especialidade,
chouriço português, desde o início até ao final do
processo, bem como as especiarias, embalagem e
preparação das encomendas. O candidato deve ter
experiência nesta área. 514-849-3808

EMPREGOS

Companhia Lolly Pop
(INDUSTRIA DE ROUPA)

para crianças e senhora procura
pessoas para trabalhar na secção das mesas de
corte para separar o trabalho já cortado.
Compreender um pouco
de computador para fazer etiquetas,
trabalho todo o ano, e bom salario.
Por favor contactar
Stella #514 277-4700 ext:5
Também pode contactar por email:
stella@masterkid.com

Precisa-se de uma pessoa com experiência na administração de uma
mercearia a tempo inteiro que fale
francês, inglês ou português.
514-843-6036
Precisa-se de pessoal para trabalhar em
“Pavé-uni”, asfalto e betão. 514-293-4658
Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa
ou governanta numa casa em centro da cidade de
Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos.
Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida.
lilasara2015@gmail.com

N
†

ecrologia

António manuel Lima
1935-2018

Faleceu em Montreal, no dia
23 de novembro de 2018,
com 83 anos de idade, senhor
António Manuel Lima natural
de Ponta Garça, São Miguel,
Açores, esposo da já falecida
senhora Maria Sofia Guerreiro. Deixa na dor seus sobrinhos e sobrinhas, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Urgel Bourgie
1255 Beaumont, Montreal
Tel.: 514-735-2025
www.urgelbourgie.com
O velório teve lugar ontem, terça-feira dia 27 de novembro de 2018 das 17h às 22h assim como hoje, quarta-feira das 9h às 11h seguido pelo serviço fúnebre às
11h30 na igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel O., em
Montreal. Em memória do falecido e gesto de simpatia,
um donativo para a “Société Alzheimer du Québec” seria
muito apreciado pela família.
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.

†

Maria Isabel Furtado
1928-2018

Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrânica, a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de preparador/pintor de
automóveis para uma garagem de
alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para
Luís: 514-279-7224
contentor

Contentor para Barcelos, Portugal,
para o mês de maio 2019.
Quer enviar alguma coisa para lá?
Podem me contactar
durante a semana das 14h às 16h
e domingo durante todo o dia.
514-647-3611
serviços

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

Faleceu em Montreal, no dia 16 de agosto de 2018, com
90 anos de idade, a senhora Maria Isabel Furtado natural da Ponta Delgada, São Miguel, Açores. Deixa na
dor seus filhos/as Maria Fernanda Carvalho, António Figuereido, Isabel Bauamgarter. Neta Isabel Vasconcelos,
familiares e amigos.
Haverá uma missa comemorativa em honra de Sra.
Maria Isabel Furtado, fundadora do “Livro do Galo”, no
sábado, dia 1 de dezembro de 2018 às 10h na igreja
Santa Cruz, situada no 60 rua Rachel Oeste, Montreal.
Seguidamente as suas cinzas serão transladadas para
o “Cimetière Près du fleuve” somente com a família. A
família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignarem tomar parte nesta cerimónia ou que
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

P. 10 | QUARTA-FEIRA, 28 DE novembro de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras
MLS: LA Galaxy dispensam Ashley Cole
Os LA Galaxy, clube da Liga norte-americana de futebol, anunciaram na segunda-feira, numa nota publicada no site oficial, a dispensa de oito jogadores
da equipa principal, entre eles Ashley Cole.

F1: Lewis Hamilton vence em Abu Dhabi
Hélder Dias

L

ewis Hamilton venceu o
Grande Prémio de Abu
Dhabi, terminando distanciado do segundo na corrida, Sebastian Vettel da Ferrari, em
2,6 segundos.
Hamilton que na véspera seria o pole position
nas classificatórias, venceu a sua 73ª vitória da
carreira, completando a temporada com o seu
pentacampeonato de forma impecável. A estratégia de corrida de Hamilton parecia duvidosa no
início, quando a Mercedes chamou o piloto de 33
anos para um pitstop ainda na 8ª volta, aproveitando-se da presença do carro de segurança virO lateral-esquerdo de 37 anos, que conta com pas- tual, uma vez este ter sido acionado depois que
sagens por Arsenal, Chelsea e Roma, chegou aos
Kimi Raikkonen ter parado o seu Ferrari na linha
Galaxy em 2016, mas após três temporadas nas
quais fez 90 jogos e marcou três golos, não vai se- de chegada com problemas elétricos.
Mas rodadas apenas algumas voltas ,ao longo
guir no emblema de Los Angeles.
deste magnífico circuito, onde a riqueza se faz
sentir de uma forma impressionante, quer no que
Marítimo: Petit é o
sucessor de Cláudio Braga
respeita aos fabulosos hotéis, quer a monumenPetit é o novo treinador do Marítimo, confirmou o tal Marina onde os mais espantosos iates marcaMaisfutebol junto de fonte do emblema insular. O suvam a sua presença, Nico Hulkenberg e Romain
cessor de Cláudio Braga será anunciado ainda esta
Grosjean batem ao entrarem lado a lado na curva
terça-feira.
9, resultando na capotagem de Hulkenberg, que
parou nas barreiras de proteção. Hulkenberg foi
levado ao centro médico, mas foi liberado sem nenhum ferimento. Marcus Ericsson, Esteban Ocon
e Pierre Gasly abandonaram a corrida, lamentavelmente nas suas últimas participações na Sauber, Force India e Toro Rosso, respectivamente.
Sebastian Vettel recebeu a bandeirada no segundo
lugar depois de ter ultrapassado Valtteri Bottas na
35ª volta. Ambos os pilotos pararam nas voltas 16
e 17, o que beneficiou Hamilton, que não teria que
se defender de seus rivais no final da corrida com
pneus mais desgastados.Bottas travou várias vezes durante a corrida, cometendo um erro antes de
ser ultrapassado por Vettel. O canadiano, Lance
Aos 42 anos, o antigo internacional português abra- Stroll, pilotando pela última vez o seu Williams
ça o sexto projeto no percurso como treinador. De- terminou a corrida em décimo terceiro lugar e
pois de três anos e meio no Boavista, Petit esteve no logo após comentou: fiquei muito satisfeito com
Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e novamen- a largada e a corrida em geral e feliz com o meu
te Moreirense.
desempenho, mas foi mais uma daquelas corridas
O Marítimo é 12º classificado na Liga e não vence
em que não tivemos ritmo suficiente para consedesde o dia 2 de setembro, há quase três meses.
Enquanto futebolista, Petit vestiu a camisola da Se- guirmos os pontos. Foi um desafio, mas pensei
leção Nacional em 57 jogos e marcou quatro golos. que para o pacote que tivemos foi uma boa corrida
Esteve em dois Europeus (2004 e 2008) e em dois e estou feliz por ter lutado com os McLarens e ter
Mundiais (2002 e 2006).
terminado na frente de um deles. Ficamos muito

tempo no primeiro composto de pneus , o que foi
bom, mas o vento aumentou um pouco no segundo composto e realmente impactou o desempenho do carro no pneu ultra macio, então perdi posições.Foi verdadeiramente um longo ano “disse
Lance Stroll. Na sua despedida da FORMULA 1,
o espanhol Fernando Alonso recebeu a bandeira
quadriculada na 11ª posição, fora da zona de pontuação, mas recebeu o prémio de Piloto do Dia.
FERNANDO ALONSO RETIRA-SE DA F1
São incríveis as recordações que tenho da Fórmula 1, foi uma longa jornada desde de jovem até
agora. Lutar sempre em qualquer circunstância,
em qualquer carro, e eu acho, alcançando um sucesso que nunca esperei”. Alonso é o único espanhol a iniciar da pole position na Fórmula 1,
o único espanhol a vencer um grande prémio e
um Mundial. Houve muitos eventos de despedida
ocorrendo no fim de semana para o espanhol, e ele
admitiu estar muito surpreendido com tudo isso.

Corri com grandes campeões! Corri com Michael
(Schumacher), corri com Jenson Button, dois ou
três anos atrás “eu tive tantas coisas neste fim de
semana, que é impossível de agradecer o suficiente a todos.
É verdade como passaram tão rápido estes 21
GRANDES PRÉMIOS! Mais uma vez, cá estivemos cada domingo, e, através deste seu jornal
A VOZ DE PORTUGAL (o único jornal em língua portuguesa a comentar, passo a passo, corrida
após corrida, tudo o que se passou na F1) e isto
tudo ao longo de 25 anos. Quero agradecer, caro
leitor, pelo encorajamento que recebo da vossa
parte ao longo do campeonato, prometendo-vos
estar de volta em 2019, para mais uma impressionante e cativante época. Ao Sylvio Martins, o meu
obrigado pelo seu profissionalismo na redação
destas páginas. A todos vós, UM NATAL MUITO
FELIZ e... por favor, seja prudente nas suas deslocações neste período festivo.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga Santander
1-Sevilla
2-Barcelona
3-Atlético Madrid
4-Alavés
5-Espanyol
6-Real Madrid
7-Girona
8-Real Sociedad
9-Levante
10-Eibar
11-Valencia
12-Valladolid
13-Getafe
14-Real Betis
15-Celta de Vigo
16-Villarreal
17-Leganés
18-Athletic
19-Rayo Vallecano
20-Huesca

P	J	V	
26 13 8
25 13 7
24 13 6
23 13 7
21 13 6
20 13 6
20 13 5
19 13 5
18 13 5
18 13 5
17 13 3
17 13 4
17 13 4
16 13 4
14 13 3
14 13 3
13 13 3
11 13 1
7 13 1
7 13 1

Inglaterra
Premier League
E	D
2 3
4 2
6 1
2 4
3 4
2 5
5 3
4 4
3 5
3 5
8 2
5 4
5 4
4 5
5 5
5 5
4 6
8 4
4 8
4 8

P	J	V	
1-Man. City
35 13 11
2-Liverpool
33 13 10
3-Tottenham
30 13 10
4-Chelsea
28 13 8
5-Arsenal
27 13 8
6-Everton
22 13 6
7-Man. United
21 13 6
8-Bournemouth 20 13 6
9-Watford
20 13 6
10-Leicester City 18 13 5
11-Wolverhampton16 13 4
12-B&H Albion
15 13 4
13-Newcastle
12 13 3
14-West Ham
12 13 3
15-Huddersfield 10 13 2
16-Crystal Palace 9 13 2
17-Burnley
9 13 2
18-Southampton 8 13 1
19-Cardiff City
8 13 2
20-Fulham
8 13 2

Itália
Serie A
E	D
2 0
3 0
0 3
4 1
3 2
4 3
3 4
2 5
2 5
3 5
4 5
3 6
3 7
3 7
4 7
3 8
3 8
5 7
2 9
2 9

1-Juventus
2-Napoli
3-Internazionale
4-Lazio
5-Milan
6-Parma
7-Roma
8-Sassuolo
9-Fiorentina
10-Torino
11-Atalanta
12-Sampdoria
13-Cagliari
14-Genoa
15-SPAL 2013
16-Empoli
17-Udinese
18-Bologna
19-Frosinone
20-Chievo

P	J	V	
37 13 12
29 13 9
28 13 9
23 13 7
22 13 6
20 13 6
19 13 5
19 13 5
18 13 4
18 13 4
18 13 5
16 13 4
15 13 3
15 13 4
13 13 4
12 13 3
12 13 3
11 13 2
7 13 1
1 13 0

Brasil
Serie A

França
Ligue 1
E	D
1 0
2 2
1 3
2 4
4 3
2 5
4 4
4 4
6 3
6 3
3 5
4 5
6 4
3 6
1 8
3 7
3 7
5 6
4 8
4 9

1-Paris SG	
2-Lyon
3-Montpellier
4-Lille
5-Marseille
6-Nice
7-Saint-Étienne
8-Stade de Reims
9-Nimes
10-Strasbourg
11-Nantes
12-Bordeaux
13-Rennes
14-Angers
15-Toulouse
16-Amiens
17-Caen
18-Dijon
19-Monaco
20-Guingamp

P	J	V	
42 14 14
27 14 8
26 14 7
26 14 8
25 14 8
23 14 7
22 14 6
20 14 5
19 14 5
18 14 4
17 14 4
17 14 4
17 14 4
16 14 4
14 14 3
13 14 4
12 14 2
12 14 3
10 14 2
7 14 1

E	D
0 0
3 3
5 2
2 4
1 5
2 5
4 4
5 4
4 5
6 4
5 5
5 5
5 5
4 6
5 6
1 9
6 6
3 8
4 8
4 9

P	J	V	
1-Palmeiras
77 37 22
2-Flamengo
72 37 21
3-Internacional
68 37 19
4-Grêmio
63 37 17
5-São Paulo
63 37 16
6-A. Mineiro
56 37 16
7-A. Paranaense 54 37 15
8-Cruzeiro
52 37 14
9-Botafogo
51 37 13
10-Santos
50 37 13
11-Bahia
47 37 12
12-Corinthians
44 37 11
13-Ceará
43 37 10
14-Fluminense
42 37 11
15-Vasco
42 37 10
16-Chapecoense 41 37 10
17-América Mineiro 40 37 10
18-Sport
39 37 10
19-Vitória
37 37 9
20-Paraná
22 37 4

E	D
11 4
9 7
11 7
12 8
15 6
8 13
9 13
10 13
12 12
11 13
11 14
11 15
13 14
9 17
12 15
11 16
10 17
9 18
10 18
10 23
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liga dos campeões: Bayern Munique 5-1 Benfica

A

história de uma derrota
que causa vergonha na Europa

H

á noites sombrias, sem cor e sem alma.
Uma noite como a que o Benfica teve em
Munique. As águias deixaram que o Bayern
sentenciasse o seu futuro na prova, sofreram a
terceira derrota mais pesada da sua história na
Europa – pior só em Vigo e em Basileia – e vão
seguir para a Liga Europa.
A presença na segunda prova de clubes mais
importante da UEFA é o que se salva desta campanha medíocre na qual o Benfica pouco ou nada
limpou a imagem deixada no ano passado.
O resultado final (5-1) assusta pela facilidade
com que os bávaros – supostamente a viverem
um período negativo – o construíram.
A montanha era íngreme e tornou-se mais inclinada por culpa do Ajax que venceu em Atenas e
garantiu a qualificação para os oitavos de final.

homens do Benfica, junto à pequena área.
Pelo meio é importante referir que o Benfica
não fez qualquer remate à baliza de Neuer na
primeira parte. Um facto de sublinhar tendo em
conta o carácter de sobrevivência do encontro.
Porém, na primeira vez que acertou entre os postes, festejou (46’). Gedson, lançado ao intervalo
para o lugar de Pizzi, tabelou com Jonas e não
tremeu no frente a frente com o gigante da baliza
do Bayern Munique.
Foi a melhor jogada ofensiva do Benfica em
todo o jogo.
No entanto, quando se previa que as águias poderiam causar algum desconforto ao adversário,
surgiu o tal golo de Lewandowsk (51’) que fechou o resultado. As indicações do banco também deram a entender isso mesmo: Jonas deu

PTS J

1-FC Porto
24
2-Sporting
22
3-Braga
21
4-Benfica
20
5-Rio Ave
18
6-Moreirense
16
7-V. Guimarães 15
8-V. Setúbal
14
9-Santa Clara
14
10-Belenenses SAD12
11-Portimonense 11
12-Marítimo
10
13-Desp. Aves
10
14-Tondela
9
15-Nacional
  9
16-Feirense
9
17-Boavista
9
18-Chaves
7
resultados

1-FC Famalicão
2-Paços Ferreira
3-Estoril Praia
4-Benfica B
5-Farense
6-Mafra
7-Penafiel
8-Ac. Viseu
9-Leixões
10-Académica OAF
11-UD Oliveirense
12-Varzim
13-Braga B
14-Arouca
15-Cova da Piedade
16-V. Guimarães B
17-Sp. Covilhã
18-FC Porto B

V

E

8
7
6
6
5
5
4
4
4
2
3
3
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7
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10
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12
11
16
8
18
13
15
14
19
11
14
17

11ª Jornada

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

		

Para entrar na última jornada com esperanças de
passar à fase a eliminar, o Benfica tinha obrigatoriamente de vencer em Munique no mínimo
por dois golos de diferença.
A tarefa já de si hercúlea tornou-se impossível
ainda antes da meia hora. Ao intervalo o destino
das águias estava definitivamente traçado e nem
o golo de Gedson a abrir o segundo tempo fez o
campeão germânico tremer.
Rui Vitória apostou num corredor esquerdo com
Gabriel, Grimaldo e Cervi, voltando ao 4x3x3. E
foi exatamente por esse lado – qual autoestrada
– que o Bayern começou a cravar diferenças no
marcador. Robben foi o protagonista. Aos 13 minutos, o holandês de cristal livrou-se de três homens, entrou na área perante a apatia encarnada
e fuzilou Vlachodimos. Quase meia hora depois,
chegou o 2-0: tudo começa num corte de Rafinha
junto à sua área e acaba em Robben que assinou,
com classe e categoria, o bis.
De resto, o Benfica bem pode agradecer a Vlachodimos o facto de a diferença no marcador não
ser mais elevada ao intervalo, visto que o guarda-redes internacional grego negou com duas
excelentes intervenções golos a Lewandowski
(23’) e a Muller (36’).
Para além do corredor esquerdo, também a
fragilidade defensiva dos encarnados nas bolas
paradas ditou diferenças. Um canto curto entre
Kimmich e Robben terminou com a cabeçada
mortífera de Lewandowski (37’) no meio de
Conti e Pizzi. Na segunda parte o polaco fez o
segundo golo da conta pessoal de forma muito
semelhante: cabeceamento certeiro entre dois
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30/11 Santa Clara 15h30 Belenenses
01/12 Marítimo 10h30 V. Setúbal
Benfica 13h00 Feirense
Braga 15h30 Moreirense
02/12 Portimonense 10h00 Tondela
Desp. Aves 10h00 Nacional
Chaves 12h30 V. Guimarães
Boavista 15h00 FC Porto
03/12 Rio Ave 15h15 Sporting
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taça da liga

18/11	Grp.C	Belenenses SAD 0-1 Chaves
	Grp.B	V. Setúbal 1-2 Tondela
5/12 Grp.A Benfica 15:15 Paços Ferreira

taça de portugal - 4ª Eliminatória

2018/11/22 Benfica 2-1 Arouca
2018/11/24 Cova da Piedade 0-3 (a.p.) Desp. Aves
Lusitano FCV 1-4 Sporting
FC Porto 2-0 Belenenses SAD
2018/11/25 Sp. Covilhã 0-3 Moreirense
Montalegre 1-0 Águeda
Tondela 7-0 Vale Formoso
	U. Madeira 0-2 V. Guimarães
Sp. Espinho 0-4 Boavista
Rio Ave 7-0 Silves
Paços Ferreira 3-1 Casa Pia
Leixões 1-0 Anadia
Penafiel 1-4 V. Setúbal
Marítimo 0-3 Feirense
Santa Clara 1-2 Chaves
Braga 2-1 SC Praiense

Liga dos campeões

a vez a Seferovic e Alfa Semedo entrou para o
lugar de Fejsa.
Com o Benfica totalmente entregue, o Bayern
confirmou a goleada a quinze minutos do final
num lance criado e finalizado por Ribery: Alaba
teve permissão para explorar as costas de André
Almeida e servir o francês com um passe atrasado.
Os últimos quinze minutos foram de agonia
para o Benfica que, pelo segundo ano seguido,
cai na fase de grupos da Liga dos Campeões e
com um percurso do qual pouco ou nada se pode
orgulhar.

27/11	Grp.F
Grp.F
Grp.G
Grp.E
Grp.H
Grp.H
Grp.G
Grp.E

Lyon 2-2 Manchester City
TSG Hoffenheim 2-3 Shakhtar Donetsk
Roma 0-2 Real Madrid
Bayern München 5-1 Benfica
Manchester United 1-0 Young Boys
Juventus 1-0 Valencia
CSKA Moskva 1-2 Plzen
AEK 0-2 Ajax

28/11	Grp.A
Grp.D
Grp.B
Grp.C
Grp.D
Grp.B
Grp.A
Grp.C

Atlético Madrid 12:55 Monaco
Lokomotiv 12:55 Galatasaray
Tottenham 15h00 Internazionale
Napoli 15h00 Crvena Zvezda
FC Porto 15h00 Schalke 04
PSV 15h00 Barcelona
Borussia Dortmund 15h00 Club Brugge
Paris SG 15h00 Liverpool

Europa League

quinta-feira 29 de novembro Grupo E

Karabakh 12h55 Sporting

