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4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câMbiO dO dólar canadianO
3 dE dEZEMbrO dE 2019
1 EurO = cad 1,490290

EscritóriO dE rEPrEsEntaÇãO

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
gruPo f & E Português dE montrEal  t.: 514.743.7355
ilhas do EnCanto t.: 514.388.4129
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

JoSé coStA

agenda coMunItárIa
jantar da sEXta-FEira dO cEntrO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza o jantar 
no dia 6 de dezembro de 2019. a ementa é sopa, sobre-
mesa e café, bacalhau no forno(18) e frango assado(14). 
reservas josé costa: 514-812-7617.

jantar na aPc
a associação Portuguesa do Canadá organiza um jan-
tar sexta-feira 6 de dezembro de 2019 às 19h. a ementa 
será: sopa, arroz a valenciana ou bitoque, sobremesa, 
com Eddy sousa e dj xmEn. Para marcações con-
tacte: Otília: 514-816-4931; virgílio: 514-709-7868; 
a.P.c.: 514 844-2269. conceição: 514-255-4849 ou 
pelo Facebook.

angariaÇãO dE FundOs Para O cancrO
a festa tradicional de angariação de fundos para o can-
cro organizada pela sra. alice Cabral será realizada no 
sábado, dia 7 de março de 2020 às 19h, na missão de 
nossa senhora de fátima situada no 1815 rua favreau, 
em Chomedey. Para mais informações: ângelo ou ali-
ce 514-695-8777.
MatanÇa dO POrcO
a Comissão de festas de são Pedro organiza na associa-
ção Portuguesa de ste-thérèse a sua festa tradicional da 
matança do Porco no dia 22 de fevereiro às 19h. a festa 
será animada pelo dj moreira e david de melo. Para mais 
informação: humberto soares: 514-826-0851 ou sara 
batista: 514-512-0325 ou jerry arruda: 514-992-6753.

estaRemos com todos e ao lado de todos

Fernando teixeira de 
Andrade, professor de 
literatura, escreveu: 

“Há um tempo em que é pre-
ciso abandonar as roupas 
usadas, que já têm a forma 
do nosso corpo, e esquecer os 

nossos caminhos, que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. é o tempo da travessia e, se 
não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de nós mesmos”.
Melhor parágrafo não existe para caracterizar 

o atual momento da Eurotransporte que vai en-
trar, em 2020, nos vinte anos de publicações em 
banca. Impõe-se, pois, que o próximo ano que se 
avizinha a passos largos, mostre o novo rosto, a 
nova roupa a renovação e a ambição que os pro-
fissionais desta casa, das mais diferentes áreas, 
demonstram no dia-a-dia.
Com total liberdade por parte do Diretor, Eduar-

do de Carvalho, a EUROTRANSPORTE tem 
revelado ser um Órgão de Comunicação Social 
ativo, participativo e parceiro do sector, tratan-
do todos por igual, não discriminando nada nem 
ninguém. Nestas páginas, ao longo dos anos, to-
dos tem tido a oportunidade de expressar a sua 
opinião, apresentar os seus produtos e criações, 
assim como os jornalistas da casa, têm cumpri-
do a sua missão com seriedade e honestidade 
dando-os à estampa. Não nos interessa ser reco-
nhecidos como os melhores. Interessa-nos, isso 
sim, ser reconhecidos e conhecidos como profis-
sionais, como pessoas de bem que estão no sec-
tor para dar a conhecer tudo o que ele nos traz, 
dentro e fora de portas. E isso, na minha modesta 
opinião, esta valente gente da Invesporte, Lda. 
(homens e mulheres), tem conseguido.
Não queria, de forma alguma, deixar este es-

crito órfão quanto ao meu ingresso na Inves-

porte, Lda., Editora proprietária dos títulos Eu-
rotransporte, Equitação e Running, entre outras 
publicações. Vim a convite do Diretor, Eduardo 
de Carvalho, para ajudar na redação que tem na 
Cátia Mogo a sua chefe, atualmente de licença 
de maternidade. O trabalho não tem sido fá-
cil, pois a Cátia, permita-me que a trate assim, 
é uma jornalista que está há já alguns anos no 
ramo automóvel, sendo reconhecida como boa 
profissional. Apenas pretendo dar continuação 
ao trabalho, sem mudar nada, sem trocar o que 
está implementado. Entrei numa equipa com o 
objetivo de a ajudar, de lhes transmitir o meu co-
nhecimento de mais de 30 anos de jornalismo. 
Faço-o com o espírito aberto e com muita von-
tade em aprender com os mais novos que, estou 
certo, têm algo para me ensinar.
Mas a vida não pára e, como disse o poeta bra-

sileiro Carlos Drummond de Andrade, “perder 
tempo em aprender coisas que não interessam, 
priva-nos de descobrir coisas interessantes”.
Em 2020 e com toda a equipa na sua plenitude 

profissional, vamos deixar de perder tempo com 
coisas que não interessam e vamos abraçar e des-
cobrir coisas que se revelarão interessantes.
O Diretor está motivado, assim como motivada 

está toda a equipa que vai assinalar a passagem 
pelos 20 anos de existência da publicação, com 
vontade e afinco profissional apresentando aos 
leitores e parceiros comerciais um produto que, 
por um lado, não nos envergonhe e, por outro, irá 
lutar com lealdade com a concorrência, sempre 
com o pensamento na liderança do mercado que 
hoje detém. Das publicações da especialidade 
dedicadas ao sector automóvel comercial e pesa-
dos, a EUROTRANSPORTE é líder em todas as 
vertentes (vendas, sítio na Net e redes sociais). 
Mas não nos colocamos, por tal facto, em “bicos 
de pés” ou descansamos “à sombra da bananei-
ra” a viver de louros. 
Bem pelo contrário, esta liderança foi difícil 

de alcançar e sabemos que será difícil de man-
ter, trazendo-nos a todos, uma responsabilidade 
acrescida no saber e fazer melhor. Esse é o nosso 
objetivo que será acompanhado pelas novidades 
que o novo ano nos vai trazer. Contamos com 
todos e estaremos ao lado de todos, assim o mer-
cado queira e os nossos parceiros nos acompa-
nhem.

PartidOs cOncOrdaM cOM aPOiOs aOs MEdia, Mas nãO subsidiaÇãO dirEta
o último painel do primeiro dia da conferência ‘financiamento dos media’, organizada pelo sindi-
cato dos jornalistas (sj), que decorreu até terça-feira na Cidadela de Cascais, teve como partici-
pantes deputados do Ps, Psd, bE, PCP e Cds-PP. “o Estado pode e deve apoiar media? res-
posta: Pode e deve. Quem é que o diz? sou eu? não, é o decreto lei 23/2015 de 06 de fevereiro 
que substituiu o velho regime de porte pago por um regime de incentivos alargados com cinco 
pilares”, defendeu, na primeira intervenção, o deputado do Ps josé magalhães. na perspetiva do 
socialista “não há razão para sugerir que há uns que querem apoiar e outros não”.

angariaÇãO dE FundOs Para O EsPíritO santO
os mordomos josé Pacheco, josé machado e esposas 
com a sua comissão convidam todos a ir à festa de anga-
riação de fundos para o Espírito santo da santa Cruz no 
sábado 18 de janeiro de 2020 às 19h. animação a cargo 
de dj jeff gouveia e César russo. Para mais informa-
ções podem telefonar: josé machado 514-803-4686 ou 
josé Pacheco: 514-948-0235.
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Jorge correIA

ReFlexões que se imPõem

1. De trunfo eleitoral, Mário 
Centeno, ministro das finanças 
do anterior e atual governos de 
António Costa, passou para fi-
gura de segunda linha. E por-
quê? Regista-se um mal estar 

no PS em relação aos resultados eleitorais que 
se esperavam fossem melhores depois da tão ba-
dalada distribuição de rendimentos mantendo as 
contas certas. Mas o que não esperavam é que os 
eleitores portugueses não fossem tanto na ilusão 
e, apesar da vitória eleitoral em relação aos seus 
oponentes, o fracasso da obtenção de uma maio-
ria parlamentar caiu mal no aparelho partidário 
socialista. Não esperavam que os portugueses 
se manifestassem desta forma o que prova que 
a degradação dos serviços públicos, da saúde à 
educação passando por todos os outros sectores, 
não passou ao lado dos eleitores. Depois de di-
gerida esta vitória que soube mais a derrota pelo 
incumprimento de expectativas, o PS vem ago-
ra manifestando o seu desagrado com a forma 
controladora de Centeno em relação às finanças, 
com a particularidade de figuras de proa como 
Carlos César virem publicamente dar recados a 
Centeno enquanto este está na elaboração do or-
çamento, recados estes incidindo, por exemplo, 
nas necessidades financeiras do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS). Até os parceiros que susten-
taram o anterior governo de Costa agora, depois 
de quatro anos de governação, é que se deram 
conta da degradação existente nos serviços pú-
blicos em geral! Não esqueçamos também que 
sendo um governo minoritário, agora incapaz de 
manter uma solução governativa da mesma for-
ma que a anterior apoiada nos parceiros à sua 
esquerda que eleitoralmente também não bene-
ficiaram destes últimos quatro anos, a pressa em 
aprovar um orçamento baseia-se simplesmente 

no facto de que é um documento, talvez o úni-
co nas atuais circunstâncias, que sustentará este 
governo no ativo. Centeno encontra-se assim em 
posição difícil e frágil. António Costa, por sua 
vez, adota uma posição dupla: se por um lado 
parece fragilizado devido à necessidade de haver 
recados públicos ao seu ministro das finanças, 
denunciando divisões internas no seu governo 
assim como divisões com o aparelho partidário, 
por outro lado facilita-lhe a vida por deixar ou-
tros fazer a pressão que por ventura não lhe inte-
ressa fazer diretamente sobre Centeno. 
2. A vinda da adolescente Greta Thunberg 

à cimeira do clima em Madrid, com passagem 
por Portugal, reveste-se de alguma importância. 
Confesso que não sou apologista destes espetá-
culos mediáticos montados em torno de heróis 
ou pressupostos heróis. Por outro lado, é eviden-
te que as consequências da ação humana sobre 
o ambiente podem e devem ser levadas em con-
ta. Será que mediatismo de viagens à vela pelo 
Atlântico, em barcos feitos quase totalmente de 
materiais sintéticos, é uma forma racional e sé-
ria de alertar para os atentados contra a Natu-
reza? Penso que não. Na minha passagem pelos 
bancos da universidade frequentei uma cadeira 
chamada Energia e Ambiente que na altura me 
consciencializou para alguns aspetos da avalia-
ção de impacto ambiental das tecnologias. Algo 
que aprendi é que analisar o impacto ambiental 
de uma tecnologia, de um equipamento, de uma 
infraestrutura, de qualquer produto de consumo 
mais ou menos de massa, seja ele pequeno ou 
grande, apenas em uma das suas fases de vida 
é um erro que pode ser mais ou menos grave. 
E porquê? Simplesmente porque há produtos em 
que a poluição, ou melhor, o impacto ambiental 
que imprimem é por vezes extremamente con-
centrado numa das suas fases de vida: conceção, 
construção, utilização, degradação, etc. Isto além 
do facto que o impacto pode ser concentrado em 

algum sector da Natureza: ar, água, solos. Assim 
usámos na altura diversos exemplos comparati-
vos entre diversas tecnologias e produtos onde 
chegava-se a resultados interessantes. Produtos 
ou tecnologias que pareciam ser menos poluen-
tes da visão do consumidor, que concentra a sua 
avaliação na utilização dos mesmos, tinham um 
impacto ambiental bastante superior nas suas fa-
ses de construção e de degradação ou reciclagem. 
Conclusão: avaliar impactos sim, mas avaliá-los 
ao longo de toda a sua vida desde o momento que 
é concebido até à sua reciclagem ou degradação 
natural. Um exemplo é os veículos elétricos face 
aos veículos com motores de combustão inter-
na: aqueles serão menos poluentes em utilização 
se a rede elétrica for sustentada acima de uma 
determinada percentagem por fontes renováveis; 
a par disto, nada transpira para o público sobre 
o impacto ambiental da produção das baterias e 
sua reciclagem, componente de extrema impor-
tância nos elétricos e de elevadíssimo impacto 
ambiental. 
Assim, face ao mediatismo de termos adoles-

centes aos gritos, proferindo discursos emotivos 
ou enveredando por uma histeria coletiva, seja-
mos sérios e rápidos; que se faça e avalie o que 
é necessário e, consequentemente, que se tomem 
medidas razoáveis com limites temporais exe-
quíveis para que a Humanidade seja um agente 
de sustentabilidade e não de degradação.

EcOnOMia é tEMa dO PriMEirO dEbatE MEnsal nO ParlaMEntO MadEirEnsE
josé manuel rodrigues referiu, após a reunião, que o tema “foi escolhido pela assembleia legislativa por 
unanimidade pelos deputados representados na Conferência dos representantes dos Partidos” (CrP). o 
responsável mencionou que outro assunto da agenda de trabalhos foi a composição da Comissão Even-
tual para o aprofundamento da autonomia e da reforma do sistema Político, que passa a integrar cinco 
deputados do Psd, quatro do Ps, um do Cds, um do jPP e um do PCP. “não houve acordo entre o Psd 
e o Ps quanto à presidência desta comissão, porque o Ps entende que tendo o Psd já a presidência de 
uma comissão de inquérito, nesta legislatura, lhe cabia ter agora a presidência desta comissão”.
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não há sofrimento sem solução… não viva mais no nega-
tivo, 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; bruxar-
ia; 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

aStrólogo – grande MÉdIuM VIdente
proFeSSor aIdara

Falo Português

Claudia Arruda & Armenia Teixeira
advOgadas

arruda teIXeIra Inc.
28, rue notre-dame est, suite 302

Montreal, Qc, h2Y 1B9
info@atlegal.ca

t.: 514 375-2338  f.: 514 375-2339

4999, boul. Saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3M8

Fax: (514) 624-8632

o esPectáculo como
movimento de alegRia

Quando decidimos assis-
tir a um bom espetáculo, 
seja ele cinema, músi-

ca, teatro ou outro, esperamos 
ter escolhido aquele que para nós parece-nos 
o mais adequado ao que pretendemos para 
aquele momento específico. Bem, também 
pode acontecer que sejam outros factores, 
como uma companhia agradável ou, mesmo 
amorosa, a decidir a nossa escolha. mas, não 
pretendo caminhar por aí no trabalho que me 
encontro a produzir.
Há dias, em Lisboa fui ao Altice Arena assistir 

alegremente à apresentação do espetáculo mag-
nífico do Maestro André Rieu.com a sua Orques-
tra “de cortar a respiração”, os seus bailarinos, os 
músicos de excelência que o acompanham, bem 
como os cenários variados e de beleza inclassi-
ficável.
Foram milhares as pessoas de todas as classes 

sociais que compraram os seus bilhetes de entra-
da. Rodeando a Plateia, também repleta de gente 
que quis ver e ouvir música de alta qualidade, o 
espaço que constituía a Arena propriamente dita 
enchia-se de um colorido de vestes de homens, 
mulheres e crianças que ali vieram, muitas de 
longe, em autocarros alugados propositadamente 
para aquele evento.
Começou a representação com a entrada triunfal 

de André Rieu. Palmas, muitas palmas a aplaudir 
o maior Maestro do mundo. As luzes diminuí-
ram pouco depois do palco se encher de mulhe-

res deslumbrantes nos seus vestidos elegantes de 
variegadas cores e modelos, bem como homens 
elegantemente trajados nos seus smokings ne-
gros sobre as camisas imaculadamente brancas, 
reproduzindo uma pintura transportada para ali 
advinda de séculos passados.
A música, as explicações dadas em inglês (com 

tradutora para o português) sobre cada momen-
to, as pantominas a embelezar e fazer rir aquela 
multidão sedenta de beleza bem como o envolvi-
mento que se viu e sentiu em torno daquele palco 
e de todo o espaço ao redor, iluminou e aqueceu 
o coração e a mente da maioria dos espectadores 
presentes.
Porém, eu não contava com mortos por ali. Sen-

tados como os outros, havia homens e mulheres 
que não conseguiam movimentar-se nas cadeiras 
nem pareciam interessar-se minimamente pelo 
que de tão belo estava a acontecer à volta do Al-
tice Arena, uma excelente casa de espetáculos da 
capital Portuguesa.
- Mortos, professora? Está doida? Pois, é ver-

dade, meus queridos ouvintes. Enquanto as val-
sas de Stauss, como o conhecido Danúbio Azul, 
faziam emergir das cadeiras para os espaços 
laterais pares de homens e mulheres, alegres e 
bem-dispostos, para dançar levemente, ao ritmo 
da música tocada brilhantemente pela orquestra, 
havia gente que permanecia sentada e imóvel 
ignorando este movimento quase automatizado 
que a música transmite a quem a ouve e a sente. 
Porquê? Mais tarde, já em casa, tentei analisar as 
razões para compreender melhor o ser humano 
na sua incapacidade para gozar em pleno o mo-
mento.
Consegui ver, com os olhos do pensamento re-

flexivo, algumas razões para este “fenómeno” 
que não é assim tão invulgar. Morre-se em vida 
quando se pensa que se está só e ninguém tem 
interesse no nosso bem-estar; é-se inútil e tris-
te sempre que a autoestima carece de estímulos 
exteriores para sermos nós próprios nos mais di-
versos momentos da nossa vida; é-se velho antes 
do tempo quando a vida se resume a uma cadeira 
com um televisor na frente.
Vi isto e muito mais. Não sou vidente, acredi-

tem meus amigos. Mas, não podemos continuar 
a ignorar a solidão de tantos que, mesmo acom-
panhados por maridos, sejam eles de há muito 
ou não, encaram os acontecimentos, mesmo os 
mais belos, com desinteresse e, até, repletos de 
mal-estar. 
o que foram fazer ali? 
Pois é. Simplesmente porque se vai.

ProF.ª mArIA 
DA coNceIção brASIl

caSaIS da SeMana

“Mais dO quE uMa POlítica, a cOEsãO Está nO cOraÇãO dO PrOjEtO EurOPEu”
no dia de entrada em funções da nova Comissão Europeia, a presidente ursula von der leyen e todos os 26 
comissários gravaram curtas mensagens vídeo de apresentação, nas quais dão conta da sua missão e dos 
seus compromissos, com Elisa ferreira, responsável pela ‘Coesão e reformas’ no novo executivo comunitá-
rio, a garantir que vai trabalhar no sentido de que “nenhum cidadão europeu fique deixado para trás”. “Hoje, a 
Europa enfrenta desafios enormes. Como comissária, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir 
que a Europa consegue lidar com estes desafios fazendo o melhor uso possível da inovação e da tecnologia, 
respeitando o planeta e fazendo com que nenhum europeu fique deixado para trás”, declara.
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Visitez un magasin Fido dès aujourd’hui

1. L’offre peut être modifiée sans préavis. Offerte avec les forfaits postpayés incluant des services de données, voix et textos à compter du 7 août 2019. Lorsque 
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santa cRuz em Renovações

com uma ini-
ciativa do 
Padre Adam 

juntaram-se um gru-
po de 25 pessoas da comunidade 
que vieram segunda-feira dia 2 de 
dezembro de 2019 durante o dia 
para refrescar a grande sala da 
Santa cruz.
Este grupo trabalhou muito para 

aranjar as paredes e pintar toda a 
grande sala da igreja Santa Cruz, 
lavar e limpar todas as cadeiras e 
mesas desta linda e prestigiosa sala 
de espetáculo da Santa Cruz. 
Podemos ver que havia o padre, 

mANuel NeveS alguns membros do conselho admi-
nistrativo e simpatizantes que vie-
ram trabalhar neste lindo projeto. 
Um agradecimento muito especial 

à quinquilharia Azores, na pessoa 
Dona Maria Eduarda Pereira e os 
seus filhos, por ter oferecido a tin-
ta e todo o material que precisavam 
para arranjar esta linda sala da San-
ta Cruz em que o ano 2019 não foi 
muito bom esteticamente, tal como 
uma inundação e o uso normal da 
sala.

A Santa Cruz agradece todos os 
voluntários que vieram ajudar a 
realçar e embelezar esta sala que 
precisava um pouco de trabalho e 

inclusivamente a equipa da cozinha 
de comer juntos da UTL que prepa-
rou um saboroso almoço para lhes 
dar força para continuar a trabalhar 
e finalizar este projeto. 

albErtO jOãO jardiM vai sEr MandatáriO dE rui riO na MadEira
Na publicação, uma fotografia de Alberto João Jardim divide o espaço com a mensagem, a letras 
brancas sobre um fundo laranja, de que será o mandatário regional da candidatura de rui rio à 
liderança do Psd. Este anúncio surge um dia depois da deslocação de luís montenegro, adversário 
de rui rio nas eleições internas e ex-líder parlamentar do partido no tempo de Passos Coelho, ao 
funchal, onde disse esperar um “apoio massivo” dos militantes madeirenses. as eleições diretas 
para escolher o próximo presidente do Psd realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segun-
da volta uma semana depois, e congresso marcado entre 07 e 09 de fevereiro, em viana do Castelo.
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Este é um 
testemunho 
sobre o Po-
d E r o s o 
xamã que 
me devolveu 
à minha es-

posa depois que a família dela 
nos separou. a família a ma-
nipulou completamente, ela 
mudou totalmente comigo. E 
eu até tirei as coisas de casa e 
já tinha enviado os papéis do 
divórcio. fui visitar o xamã e 
em apenas 72 horas, ela veio 
me procurar.
ObrigadO XaMã.

Damiano La Conte

Eu tinha fugido 
de casa pela ter-
ceira vez, mas 
desta vez havia 
tentado o pior e 
estava determi-
nado a não vol-

tar. Eu me senti destruído, con-
fuso, não sabia o que fazer para 
recuperá-la. infelizmente, visitei 
várias pessoas que me menti-
ram. até que fui ver o XaMã do 
jornal e decidi tentar mais uma 
vez. agradeço a dEus por co-
locá-lo no meu caminho, porque 
graças a ele, minha esposa se 
recupera novamente. 

Luís Teixera

as dores nas minhas 
pernas eram insupor-
táveis. Eu tinha ex-
perimentado todos os 
medicamentos exis-
tentes e nenhum deles 

conseguiu melhorar-me. Pelo contrá-
rio, a dor estava aumentando a tal 
ponto que impedia-me de andar. Eu 
pensei que não iria mais andar...
mas eu encontrei, no meu caminho o 
XaMã indianO e com os seus ri-
tuais POdErOsOs e Ervas Mi-
lagrOsas, tirou o Mal que estava 
a fazer-me doente e curou-me em 
apenas 7 dias. Eu o recomendo por 
seus resultados rápidos e eficazes.

Maria Susana

Eu tive muito azar. 
tudo o que ele tentei 
fazer, havia algo que 
sempre atrapalhava. 
iniciei um projeto de 
trabalho no qual in-

vesti todas as minhas economias 
e perdi tudo. minha esposa me 
deixou por outro homem e meus 
filhos não falaram comigo. Eu sen-
ti vontade de me matar. até que 
um amigo me recomendou visitar 
XaMã e, graças aos rituais PO-
dErOsOs dO XaMã, minha vida 
voltou a sorrir. minhas coisas estão 
melhores e minha vida já tomou um 
novo caminho. 

Paul Corta

toda a minha vida 
dediquei-me à mú-
sica. Eu sempre 
fui uma pessoa 
muito feliz, mas 
desde a separa-

ção com minha esposa tudo mu-
dou. não tinha mais coragem de 
fazer nada, sentia que a minha 
vida não fazia mais sentido. ao 
consultar o XaMã, percebi que 
estava numa depressão da qual 
tinha que sair e, graças às orien-
tações e cEriMónias EsPiri-
tuais dO XaMã, recuperei a 
minha vida e o meu amor pela 
música. obrigado professor. 

Rodrigo Rodriguez

steven FuRtado PRemiado como
conselheiRo distinto do ano 2019

Já lá vai uns tempos que que-
ria fazer esta nova secção no 
jornal. E, às vezes, é dificil 

encontrar estas pessoas escondi-
das através da grande cidade de montreal 
mas com tempo e dedicação pude fazer uma 
lista de algumas pessoas que merecem desta-
que para finalizar o ano 2019 e iniciar o ano 
2020 com profissionais de grandes valores.
Esta semana quero vos apresentar um conselhei-

ro financeiro, Steven Furtado. Os seus pais são 
imigrantes da Madeira e dos Açores. Imigraram 
há cerca de 40 anos com seus irmãos e irmãs. O 
seu pai foi dono de um restaurante em Montreal 
durante 20 anos e Steven ajudou muito quando ele 
tinha cerca de 15 anos. Trabalharam juntos como 
parceiros durante muitos anos, até que um incên-
dio queimou o restaurante em 2014. Ao longo 
dos anos, ele estudou e reinventou-se profissio-
nalmente como conselheiro financeiro para “por-
tfolio” e imóveis, ele foi sempre um apaixonado 
nesta área profissional. Diplomado em consultor 
financeiro em gestão de património, para ajudar 
a consultar outras pessoas sobre como aumentar 
seus ativos de maneira eficiente. Cinco anos de 
trabalho e dedicação neste setor financeiro, como 

consultor financeiro que ajuda muitos empresá-
rios, médicos e dentistas e a gerir o seu património 
económico.
em 2019, FoI INDIcADo A 3 PrémIoS:
1. Conselheiro em ascensão por” Wealth Pro-

fessionals Canada”. 2. Jovem do ano pelo profis-
sional Wealth Canada. 3. Conselheiro distinto do 
ano de 2019 pelo “Knowledge Bureau”.
Em novembro de 2019 foi convidado para o 

México, onde ele venceu o prémio de “Conse-
lheiro distinto do ano”, e pediram para organizar 
uma palestra sobre os negócios familiares.
Esta história é só o início de uma longa carreira 

que vai valorizar o nome de Portugal. A sua fi-
losofia é das melhores que pode encontrar, com 
muito trabalho e dedicação, tudo é possível para 
chegar ao topo, e esta história é também para ins-
pirar a nossa comunidade. Já foi apresentado em 
grandes revistas de investimentos.
Um consultor financeiro pode te ajudar a eco-

nomizar dinheiro ao organizar da melhor forma 
o pagamento de impostos e o gerenciamento da 
restituição. Embora um consultor financeiro es-
teja ali para te ajudar a preparar para um futuro 
financeiro mais saudável, esse não é o único ob-
jetivo. Na maior parte das vezes, planejar uma 
vida financeira mais saudável contribui para que 
a pessoa que contrata o serviço direcione os seus 
esforços para outros planos e preocupações.

SylvIo mArtINS

PréMiO caMõEs: EntrEga a chicO buarquE cOnFirMada Para 25 dE abril
a informação - que corrobora declarações que já haviam sido divulgadas antes, que davam 
esta como uma data provável e da preferência de Chico Buarque - foi confirmada à Lusa 
primeiro pela editora brasileira Companhia das letras, que edita a obra do escritor, e poste-
riormente pelo ministério português da Cultura. Em outubro, o ministério da Cultura disse à 
Lusa que o processo para marcação da data se encontrava “em curso”, confirmando que “a 
cerimónia de entrega do Prémio Camões a Chico buarque” se realizaria em Portugal, “confor-
me ditam as regras, na data que for conveniente a quem entrega e a quem recebe o Prémio”.
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Remígio PeReiRa Pela segunda vez em montReal

remígio Pe-
reira foi um 
dos desta-

ques desta semana, 
quinta-feira passada 28 de no-
vembro, o consulado geral de 
Portugal em montreal em cola-
boração com o Instituto camões 
e Desjardins caixa Portuguesa 
apresentaram um concerto de re-
mígio Pereira no “centre leonar-
do da vinci”.
Remígio Pereira, excelente artista, 

cantor, músico e compositor, nasceu 
em Boston filho de pais Açorianos 
da freguesia da Maia na ilha de São 
Miguel, família do nosso conhecido 
Kevin Ledo pelo lado materno. Os 
pais de Remígio emigraram para o 
Canadá em 1961. Remigio vive em 
Toronto, Ontário, estudou violão 
vocal e clássico, formou-se em mes-
trado em violão clássico na Univer-
sidade de Otava.
Remígio Pereira venceu o maior 

prémio de música no Canadá, o Juno 
Awards. Já partilhou o palco com al-
guns dos maiores nomes da música 

incluindo Celine Dion, Andrea Bro-
celli, David Foster, Michael Buble, 
Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Sir 
Elton John. Já se apresentou a Rai-
nha da Inglaterra, aos Presidentes 
Obama, Bush e Clinton.

O concerto de Remígio foi mais 
que mágico, foi “One Man Show” 
a voz, a guitarra e o piano. Remígio 
canta com muita paixão, e com uma 
grande voz que nos encantou, can-
tando em cinco línguas diferentes.
Remígio é uma imagem marcan-

te. É um bom ser humano. Remígio 
confessou em palco que é um ho-
men de PAZ. Seu coração humilde 

fala honestamente, a única língua 
que todos nós entendemos, palavras 
de AMOR e PAZ. A sua missão é 
manter a paz, o amor e harmonia no 
mundo. Sempre foi o propósito da 
sua vida, “todas as vidas são impor-
tantes”. Em palco Remígio explica 
cada música marca uma época da 
sua vida por ter crescido numa fa-

mília humilde com muito amor e 
carinho, tranferindo ao mesmo tem-
po as suas emoções, expressa todos 
os seus bons sentimentos de amor e 
de paz criando uma conexão muito 
agradável com o seu público. Dedi-
cando homenagem ao seu querido 
pai que lhe marcou profundamente 
por tudo que um bom pai oferece 
aos seus filhos. Em palco Remigio 
abre a ferida tão dolorosa de julho 
2016 do Quarteto vocal Canadiano 
o Tenors que culpou Remígio por 
alterar uma palavra “PAZ” no hino 
nacional canadiano. “Todas as Vi-
das são importantes” foi a frase que 
Remígio inclui no hino nacional. 
Criou-se um triste movimento que 
muito rápido causou a perda da sua 
atuação junto no Tenors. Remígio 

sempre foi e será para sempre a me-
lhor voz do Tenors.
Remígio continua a caminhar num 

caminho iluminado pela luz Divina. 
Remígio agradece muito a Deus por 

tudo que tem recebido, 
com a presença de Deus 
nunca estaremos sós.
Foi mais um concerto 

inesquecível, garanto-vos 
que foi uma única oportu-
nidade não só para todos 
presentes no concerto mas 
também para a Comunida-
de Açoriana de Montreal, 
valeu a pena esperar estes 
anos todos. Remígio Pe-
reira foi o primeiro artista 

de origem Açoriano a ser convidado 
para os eventos do Consulado Geral 
de Portugal em Montreal. 
muitos Parabéns e muito obri-

gada ao nosso cônsul-geral de 
Portugal em montreal António 
barroso por ter convidado re-
mígio Pereira que é descendente 
Açoriano.

FrANcIScA
reIS

rEbOOt dE sPawn
Todd McFarlane assegurou ao BeTerrific que o reboot de Spawn vai mesmo acontecer, 
seja com o apoio dos estúdios de Hollywood ou sem o seu apoio. O criador do super-
-herói marcou presença na Toy Fair 2019 e explicou que fazer o filme não é uma questão 
de “se” mas de “quando”. O criador de Spawn admite que uma das dificuldades caso opte 
por avançar sem o apoio dos estúdios será a captação de talento para o projeto. mcfarla-
ne vai ser o realizador do reboot de Spawn. Jamie Fox terá sido o escolhido para assumir 
o papel do super-herói e Jeremy Renner para interpretar o detetive Twitch Williams.
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quais coPos PaRa chamPanhe e vinhos esPumantes?

Influenciadas pelas tendências de certos 
tempos e pelo progresso da moldagem de 
vidro, as empresas usaram todos os tipos 

de taças, desde o corte alargado à flauta es-
treita até o balão simples. o famoso copo de 
“nossas avós” permitiu, graças à sua forma, 
arejar o vinho espumante, tornando-o menos 

espumante. Não podíamos apreciar o trem das 
bolhas e, muitas vezes, o vinho transbordava 
no momento do serviço ou no júbilo do even-
to. o corte foi popular porque sua moldagem 
foi fácil para as primeiras empresas de cristal. 
é cada vez mais raro em lojas especializadas.
A flauta ainda é muito popular e continua sen-

do a mais popular, porque oferece ao provador o 
espetáculo do trem de bolhas subindo à superfí-
cie. Sua forma alongada e estreita é inevitavel-

mente diferenciada de outras taças, todo mundo 
sabe que você saboreia um champanhe ou um 
vinho espumante assim que vê. No entanto, não 
é o mais eficaz para apreciar o vinho, porque seu 
copo estreito retém os aromas e acentua o efeito 
gasoso.
As flautas foram criadas no final do século 

XVIII, quando o champanhe não brilhava de ma-

neira sistemática. Tornando-se clássicos no ser-
viço de cervejaria um século depois, os mordo-
mos congelaram o fundo da flauta com uma cruz 
gravada para exacerbar a efervescência, pois em 
contato com uma superfície áspera nasce o dió-
xido de carbono mais facilmente. Ainda hoje, 
algumas flautas apresentam esse truque discreto.
Lembro-me também que até a década de 1850 

- cerca de 150 anos após a criação “oficial” do 
champanhe - apenas 20% da produção de vinho 
produzido no champanhe era realmente eferves-
cente! As casas ainda perdiam até 50% de sua 
produção porque as garrafas explodiam no po-
rão.

Supondo que cham-
pagnes e vinhos 
espumantes sejam 
sobretudo vinhos 
brancos (ou rosés) 
transformados em 
vinhos espumantes, 
considero que um 
copo de vinho bran-
co clássico é a forma 
mais apropriada para 
apreciá-los, se você 
quiser para não mul-

tiplicar as variedades de copos em sua cómoda.
Por vários anos, as flautas também são cada vez 

mais curvas e sua silhueta se assemelha à dos 
óculos tradicionais, mais alongados.
Eles são chamados de vidro tulipa.
O mercado é rico em marcas que oferecem até 

dez formulários para uma única categoria de vi-
nho; em última análise, é uma questão de estéti-
ca, uma vez que a escolha da eficiência é estabe-
lecida e o orçamento permitido.
Em Quebeque, você encontrará as marcas re-

comendadas abaixo, com bom atendimento, em 
lojas especializadas como “Vin & Passion”, “Vi-
num Design” ou “Alambika”.
riedel, Spiegelau, lehmann, Stolzle, Schott 

Zwiesel, eisch ou veritas oferecem a melhor 
escolha de copos.

texto: guéNAël revel
               MonsieurBulles.com

Filha dE EMigrantE aÇOrianO ganha MilhõEs cOM vídEOs nO YOutubE
a luso-descendente bethany mota tem apenas 23 anos mas é já uma das maiores estrelas do 
Youtube. mora no estado norte-americano da Califórnia, para onde o pai, tony, natural da ilha 
de são jorge, nos açores, emigrou quando ainda era criança. apesar da tenra idade, bethany 
publica vídeos no Youtube há quase 10 anos, com conteúdos relacionados com maquilhagem, 
moda, receitas e outras dicas, a maioria filmados no interior do seu quarto. O sucesso é tanto que 
betany, que conta com 10,1 milhões de subscritores no Youtube e vídeos com mais de 13 milhões 
de visualizações, foi eleita pela revista Time uma das 25 adolescentes mais influentes do mundo.
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montReal acusada de ‘Pavimentação eleitoRal’

todos os partidos têm o di-
reito de organizar o seu 
orçamento mas será que 

existe o “pavimento eleitoral” em 

montreal? é o que a oposição 
oficial de Montreal acredita que 
a grande maioria dos sessenta 
grandes projetos planeados para 
o próximo ano será realizada em 
bairros liderados pelo partido da 

Presidente da câmara valérie 
Plante.
Numa lista de 56 grandes projetos 

programados para o próximo ano, 
apenas oito serão realizados em 
distritos onde o “Projet Montréal” 

não é maioritário. São projetos in-
tegrados, que requerem a interven-
ção de vários serviços municipais. 
O dinheiro para realizá-los vem da 
administração central.
Podemos notar que os dois maiores 

projetos que estão em desenvolvi-
mento são as ruas Sainte-Catherine 
e Saint-Hubert. “É um favoritismo 
puro e simples. O ‘Projet Montréal’ 
favorece os distritos onde foram 
eleitos e penaliza os cidadãos que 
não votaram neles”, disse Lionel 
Perez, líder da oposição oficial. 
Nenhum dos projetos propostos 
nos distritos de Montreal-Norte, 
St-Léonard e St-Laurent, liderados 
pelo partido “Ensemble Montréal”, 
foram selecionados para 2020, se-

gundo a mesma lista.
é lamentável pensar que o par-

tido “Projet montréal” já está em 
modo eleitoral, dando presentes 
de Natal aos cidadãos quando as 
eleições vão ser em 2021. Será que 
o partido está a preparar uma 
carroça de prendas em 2021 antes 
das eleições...
Ref.: Jornal “24heures”, Domini-

que Cambron-Goulet, 29 de novem-
bro de 2019.

    ataquE EM lOndrEs: é “EssEncial” cOOPEraÇãO EntrE rEinO unidO E uE “Quando há um ataque 
na london bridge, mesmo neste momento em que o reino unido poderá vir a sair da união Europeia, nós consideramos que 
nesta matéria de segurança somos todos europeus e, portanto, a cooperação policial, a cooperação na área da prevenção 
do terrorismo, a cooperação nos sistemas de informações vai continuar”, declarou Eduardo Cabrita, à saída de uma reunião 
de ministros do interior da uE. sublinhando que se tratou da primeira reunião ministerial com a nova Comissão Europeia, 
Eduardo Cabrita apontou que, neste “início de uma nova fase”, foram discutidas as grandes prioridades em matéria de migra-
ções (pasta do vice-presidente margaritis schinas, responsável pela “Promoção do modo de vida Europeu) e de cooperação 
policial em matéria de segurança interna (pasta da comissária dos “assuntos internos”, Ylva johansson).

SylvIo mArtINS



Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 4 de dezembro de 2019 | o seu Jornal ainda mais atraente do que nunca!

10

carnEirO: Carta dominante: a roda da fortuna, 
que significa Sorte. Amor: Dê atenção à sua família. 
seja um bom professor, eduque para que os mais jo-
vens tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-

-os para a vida. saúde: vigie a tensão arterial. dinheiro: Elimine 
gastos supérfluos. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta dominante: 6 de Espadas, que signi-
fica Viagem Inesperada. Amor: As relações afetivas 
atravessam um período de estagnação. Quem sabe 
proteger-se das emoções negativas aprende a cons-

truir um futuro risonho! saúde: faça caminhadas e passeios. 
dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão 
favorecidas as mudanças a este nível.
números da sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

géMEOs: Carta dominante: ás de Copas, que sig-
nifica Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
pessoas mais próximas podem estar a necessitar de 
si. reúna a sua família com o propósito de falarem 

sobre os problemas que vos preocupam, juntos encontrarão as 
soluções de que precisam. saúde: Problemas relacionados com 
varizes. dinheiro: Pode receber dinheiro extra. 
números da sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta dominante: 5 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Dinamize a sua relação. 
nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! 
saúde: Em boa fase. dinheiro: Pode conseguir uma 

promoção. números da sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta dominante: valete de Espadas, que sig-
nifica Vigilante e Atento. Amor: revele os seus desejos 
à sua cara-metade, a sua relação sexual melhorará 
bastante. Que a sua Estrela-guia brilhe eternamente! 

saúde: Estável. dinheiro: melhore o relacionamento interpes-
soal. números da sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta Dominante: O Louco, que significa Ex-
centricidade. amor: Quebre a rotina, use a criatividade 
para expressar o que sente. Que o seu olhar tenha o 
brilho do sol! saúde: Cuide do seu lado espiritual. di-

nheiro: não se esqueça das contas por pagar. 
números da sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta dominante: 3 de Copas, que signi-
fica Conclusão. Amor: Visite familiares que já não vê 
há algum tempo. Que a luz da sua alma ilumine todos 
os que você ama! saúde: Consulte o oftalmologista. 

dinheiro: tenha cautela. números da sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Não dê confiança a quem 
não conhece. não perca o contacto com as coisas 
mais simples da vida. saúde: Cansaço e stress acu-

mulado serão prejudiciais. aprenda a descansar mais. dinheiro: 
Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros.
números da sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça.
amor: não seja orgulhoso. não se deixe manipular pe-
los seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo 

para a reconciliação! saúde: agasalhe-se bem. dinheiro: Cuida-
do com os gastos supérfluos. 
números da sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórniO: Carta dominante: a força, que signi-
fica Força, Domínio. Amor: Não dê ouvidos a terceiros. 
a felicidade é de tal forma importante que deve esfor-
çar-se para a alcançar. saúde: tenha atenção com os 

ouvidos. dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
números da sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que signifi-
ca Perda/ falha. 
amor: momentos divertidos em família. Que tudo o 
que é belo seja atraído para junto de si! 

saúde: o seu sistema imunitário não anda muito bem.  
dinheiro: não é um período favorável para despesas, procure 
evitá-las. números da sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEiXEs: Carta Dominante: A Morte, que significa Re-
novação. 
amor: Proteja-se contra intrigas. seja verdadeiro, a 
verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tem-

po. saúde: não coma demasiados doces. dinheiro: vigie a sua 
conta bancária. 
números da sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

ANtóNIo PeDro coStA

de volta à PoBReza

Ninguém pode ficar 
indiferente aos nú-
meros avassaladores 

sobre a pobreza que vieram 
a público a semana passada, 

pois esta é uma dura realidade nos Açores, a 
qual não podemos esconder ou colocar a ca-
beça debaixo da areia como se não existisse, 
visto que são muitos os açorianos que vivem 
abaixo do limiar da pobreza.
A taxa de pobreza ou exclusão social nos Aço-

res no cômputo do país é de 36,7%, ou seja 15 
pontos percentuais acima da média nacional e 
mais do dobro da verificada na Área Metropo-
litana de Lisboa. Comparando com as restantes 
zonas do Continente, quase o dobro das taxas de 
exclusão social no Centro, no Alentejo, no Norte 
e no Algarve.
De acordo com o mapa do Instituto Nacional de 

Estatística a desigualdade na distribuição de ri-
queza nos Açores situa-se nos 7,3%, constituin-
do também a mais significativa do país, superior 
à média nacional de 5,2%. Assim, a Região era 
aquela com um distanciamento maior entre o 
rendimento monetário líquido equivalente dos 
20% da população com maiores recursos e o ren-
dimento monetário líquido equivalente dos 20% 
da população com menores recursos.
Mais uma vez se confirma estas estatísticas ne-

gras que não há maneira de as ultrapassarmos, 
registando-se aqui que a pobreza e exclusão so-
cial têm uma incidência mais forte do que nou-
tras Regiões de Portugal. De acordo com os da-
dos disponíveis, a pobreza agravou-se na última 
década e a gravidade da situação social regional 
mostrada pelos indicadores sociais deverá conti-
nuar a merecer uma grande preocupação do Go-
verno Regional.

Temos de acabar com as formas de perpetua-
ção da pobreza ou com os caminhos seguidos até 
aqui para o avolumar da pobreza envergonhada 
ou o passar de geração em geração, cuja reali-
dade empurra os Açores para uma situação pe-
sarosa, numa Região dentro da faustosa Europa 
Comunitária.
Por outro lado, os Açores é a Região de Por-

tugal com menor nível médio de rendimento 
familiar e com a mais elevada taxa de pobreza 
monetária, 28%, acima da média nacional que se 
situa nos 19%, ou seja as famílias dos Açores são 
mais pobres dos que a do Continente. Assim, a 
pobreza nos Açores tem vido a agravar-se expo-
nencialmente nestas nossas ilhas, mas sobretudo 
com maior incidência aqui na ilha de S. Miguel. 
Resta-nos acreditar na nova estratégia para 

combater a pobreza, tarefa que compete a todas 
as instituições que lidam com este fenómeno, 
pois é notório o insucesso da governação regio-
nal nesta área, apesar de se fazer declarações po-
líticas, debates, etc, tentando-se contornar esta 
dura realidade em que se vive nos Açores.
Está na hora de avançar determinadamente para 

o combate a este flagelo, tendo como objetivo 
que os cidadãos e as famílias pobres possam su-
perar efetivamente o limiar da pobreza, qualifi-
cando-os com ferramentas da formação de forma 
articulada e integrada com os serviços de saúde 
e de ação social. A própria formação de jovens 
e adultos tem de os habilitar para um eventual 
prosseguimento de estudos, ou seja melhor for-
mação.
Por outro lado, há que combater a pobreza não 

somente com estruturas materiais, subsídios, 
equipamentos ou apoios à habitação, mas tam-
bém as estruturas imateriais, basilares na cons-
trução de uma sociedade desenvolvida.
Será importante perceber o que é que justifica 

este lugar ocupado pelos Açores no contexto na-
cional, bem como se poderá explicar a maior in-
cidência do RSI, sabendo-se, à partida que este 
ranking é influenciado pelo facto de ser nesta ilha 
de S. Miguel, onde habita a maioria da popula-
ção do arquipélago, o local onde se concentra a 
maior taxa de pobreza e, ao mesmo tempo, onde 
se regista um maior número de beneficiários do 
RSI, sendo também influenciado, em muito me-
nor grau, pelo que se vem registando na ilha Ter-
ceira. 
A pobreza é nos Açores um problema social 

incontornável, pelo que ela não diminui apenas 
com políticas de distribuição de subsídios, mas 
com políticas de promoção do emprego e do 
crescimento económico, fortalecendo o tecido 
empresarial e criando mais riqueza.

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.

cOsta PEdE “huMildadE” Para Ouvir ciEntistas E “dEtErMinaÇãO” Para agir
“só há uma coisa a fazer que é ter a humildade de ouvir a ciência e ter a determinação de exercer o poder que temos 
para agir”, disse antónio Costa aos jornalistas depois da sessão de abertura da Cimeira sobre as alterações Climáticas, 
conhecida como CoP25, que irá decorrer até 13 de dezembro na capital espanhola. Para o governante português, “de-
pois do que a ciência já disse é incontornável aquilo que os políticos têm de fazer”, sendo impossível que alguns ainda 
“virem a cara muito mais tempo” ou façam “como a avestruz” e enterrem a cabeça na areia. antónio Costa deu o exem-
plo de Portugal, que “nos últimos anos já perdeu 13 quilómetros quadrados de costa” devido à erosão marítima, tem 
enfrentado um número “crescente” de incêndios florestais e, sobretudo no sul do país, uma situação de seca severa.
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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

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
especializada em renovações.

OrÇaMEntO gratuitO
rbQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

inFOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

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

AgênciAs funeráriAs

imóveis

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores

monumentos

notários

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
600 g bacalhau congelado
200 g cebola
3 dentes de alho
6 c. de sopa azeite
500 g broa de milho
500 g couve-portuguesa
2 c. de chá pimentão doce
qb coentros frescos
qb pimenta 

receIta do cheFe rIBeIro
Bacalhau com BRoa

PrEParaÇãO: 1. Preaqueça o forno a 180º C. 2. Coza as postas de bacalhau em água 
a ferver, tendo o cuidado de não as deixar cozer muito. retire do lume e reserve a água. 3. 
depois de arrefecerem um pouco, limpe as postas de peles e espinhas e reduza a lascas. 
reserve. 4. Lave bem a couve, corte em tiras finas e coza na água do bacalhau 8 a 10 
minutos. Escorra bem, depois de cozida. 5. Corte a cebola e 2 dentes de alho em rodelas fi-
nas e leve a refogar numa frigideira com 4 colheres de sopa de azeite. adicione o pimentão 
doce, o bacalhau e a couve cozida, envolvendo muito bem. 6. Com uma faca bem afiada, 
abra uma tampa na parte de cima da broa e escave com uma colher, retirando todo o miolo. 
junte-o ao preparado de bacalhau, cebola e couve. 7. Rectifique os temperos e coloque 
o bacalhau preparado dentro da broa, fechando-a com a tampa de broa. 8. leve ao forno 
a 200º C durante 5 minutos.9. tire do forno, retire a tampa, regue com uma mistura de 2 
colheres de sopa de azeite quente, 1 alho e coentros finamente picados.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal,
uM EsPaÇO inFOrMativO Para a vOssa EMPrEsa tOdas as sEManas

2035 bélanger E., h2g1C1
438-387-8990

FOndatEurs:  Elísio de oliveira
  josé simões silvestre
aMbassadEur hOnOriFiquE: josé moreira da Cunha
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
 guénaël revel hélder dias
 josé da Conceição josé de sousa
 jorge Correia josé Costa 
 maria da Conceição brasil 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, h2w 1Z4
t.: 514 284.1813 | c.: 514 299.1593

www.avozdeportugal.com
jornal@avozdeportugal.com

issn: 0049-6790 | cn 99700654

merceAriAs

5468 jean-talon E., h1s1l6
tel.: 438 476-8459

informe-se sobre os
nossos preços

a Partir dE 6$
POr sEMana

sErvindO EM POrtuguês,
inglês E Francês

t.: 514.668.6281
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pequenos anúncios
uMa eScolha certa | tel.: 514-299-1593

eMpregoS
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5
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7
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9

6

45
1

5

69

2

4

6

8

Sudoku

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

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

trabalho durante a noite.
514-844-2169

6
18

4

eMpregoS
trabalho geral de escritório, 20 a 30 horas por 

semana. Falar Françês e inglês.
Enviar cv para mariap@ferma.ca

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

514-619-3912

m e m o r A N D u m
1º ano dE saudadE

antóniO vicEntE FrEitas
14-01-1958 | 04-12-2018

Pai, não posso acreditar que 
já lá vai um ano que passou 
desde que tu partiste. Pois não 
perdemos só um pai, perde-
mos um grande amigo. mas 
sabemos que não estás longe! 
sentimos sempre a tua pre-
sença.
deixa na dor a sua esposa 
maria dos anjos, stephanie 
(michel), marlene (seddik), 
Emmanuel (angela), Kevin e 
jeffrey, netos/as mike, marie-
-lynn, leila, léana e alexa, 
muitos familiares e amigos.

A morte deixa uma dor 
que ninguém pode curar...

Mas o amor deixa memórias
que ninguém pode apagar.

† gil Paiva
1941 – 2019

é com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fale-
cimento em montréal, no passado 
dia 1 de dezembro de 2019, com 
78 anos de idade, de gil Paiva, es-
poso de Crisalda de melo, natural 
da Povoação, concelho de são mi-
guel, açores.
Ele deixa na dor a sua esposa Cri-
salda, os filhos Paulo, Nelson (Lui-
sa) e brian (hélia), os/as netos/
as satya, lazslo, skyelar, riley, 
shelton e jayce, as irmãs zaida 
(amandio), leonor (falecido joe) e rosa (randy), o 
cunhado josé (gracinda), assim como sobrinhos/as, pri-
mos/as, restantes familiares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
10300 boul. Pie-iX, Montréal-nord
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues
cell. 514-918-1848
o velório tem lugar hoje, quarta-feira 4 de dezembro de 
2019, das 14h às 17h e das 19h às 22h. a missa de cor-
po presente, terá lugar amanhã, quinta-feira dia 5 de de-
zembro de 2019, às 10h00 na igreja santa Cruz, 60 rue 
rachel ouest, montréal. será de seguida sepultado em 
cripta no Cemitério le repos saint-françois d’assise. a 
família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associam neste momen-
to de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. 
bem haja.

† Maria dE lurdEs tavarEs
1931 - 2019

faleceu em montreal no dia 30 
de novembro de 2019, com 88 
anos de idade, a senhora maria 
de lurdes tavares natural da vila 
franca do Campo, são miguel, 
açores, esposa do já falecido 
senhor antónio bolarinho. deixa 
na dor seus filhos/as, netos/as, 
bisnetos, assim como familiares 
e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4230, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar quinta-feira 5 de dezembro de 2019 
das 16h às 21h e sexta-feira das 8h30 às 9h30. o fu-
neral terá lugar sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 na 
igreja santa Cruz às 10h. será sepultada no Cemitério 
notre-dame-des-neiges. renovam com profunda sau-
dade a missa do sétimo dia que se realiza no dia 7 de 
dezembro de 2019 às 18h na igreja santa Cruz. 
a família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. bem haja.

palaVra cruzada

hOriZOntais: 
1. freiras, em inglês 4. sem importância (plural). 8. Colo-
car dentro de uma jaula. 9. tipo de planta. 10. ___ do ofí-
cio. 11. descuidados, negligentes. 13. Escapar de, evitar. 
15. Embriagados. 18. Pessoa que só se preocupa com si 
mesma. 20. fazer eco. 23. ___ Celcius, subdivisões da 
escala Celcius. 24. Que nasceu (feminino, plural). 25. mol-
dado. 26. 365 dias (plural). 

vErticais: 
2. ___ Eleitorais. 3. fruto do mar, em inglês. 4. ato de cair, 
em inglês. 5. Entrar, surgir com ímpeto. 6. usados para 
lubrificar máquinas. 7. Pequena cavidade. 10. número um, 
em inglês. 12. grã-___, uma das ilhas britânicas. 14. vi-
garista. 16. mulher que trabalha na roça. 17. acontecer, 
suceder, haver. 19. isento, livre. 21. Que tem avareza. 22. 
___ é, revista de circulação semanal. 

9 4

4
9
8

5

2
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 P j v E d
1-liverpool 40 14 13 1 0
2-leicester City 32 14 10 2 2
3-man. City 29 14 9 2 3
4-Chelsea 26 14 8 2 4
5-tottenham 20 14 5 5 4
6-Wolverhampton 20 14 4 8 2
7-Sheffield United 19 14 4 7 3
8-arsenal 19 14 4 7 3
9-man. united 18 14 4 6 4
10-burnley 18 14 5 3 6
11-Crystal Palace 18 14 5 3 6
12-bournemouth 16 14 4 4 6
13-West Ham 16 14 4 4 6
14-Newcastle 16 14 4 4 6
15-aston villa 15 14 4 3 7
16-b&h albion 15 14 4 3 7
17-Everton 14 14 4 2 8
18-southampton 12 14 3 3 8
19-Norwich City 11 14 3 2 9
20-Watford 8 14 1 5 8

Inglaterra
PremIer league

claSSIFIcaÇão do prIncIpaIS caMpeonatoS

 P j v E d
1-internazionale 37 14 12 1 1
2-juventus 36 14 11 3 0
3-lazio 30 14 9 3 2
4-Cagliari 28 14 8 4 2
5-roma 28 14 8 4 2
6-atalanta 25 14 7 4 3
7-napoli 20 14 5 5 4
8-hellas verona 18 14 5 3 6
9-Parma 18 14 5 3 6
10-torino 17 14 5 2 7
11-milan 17 14 5 2 7
12-fiorentina 16 14 4 4 6
13-bologna 16 14 4 4 6
14-sassuolo 14 13 4 2 7
15-lecce 14 14 3 5 6
16-udinese 14 14 4 2 8
17-sampdoria 12 14 3 3 8
18-genoa 10 14 2 4 8
19-sPal 2013 9 14 2 3 9
20-brescia 7 13 2 1 10

 P j v E d
1-Paris sg 33 14 11 0 3
2-marseille 28 15 8 4 3
3-angers 24 15 7 3 5
4-montpellier 23 15 6 5 4
5-bordeaux 23 15 6 5 4
6-nantes 23 15 7 2 6
7-lyon 22 15 6 4 5
8-lille 22 15 6 4 5
9-saint-étienne 22 15 6 4 5
10-rennes 21 14 6 3 5
11-stade de reims 21 15 5 6 4
12-nice 20 15 6 2 7
13-strasbourg 18 15 5 3 7
14-monaco 18 14 5 3 6
15-brest 18 15 4 6 5
16-amiens 16 15 4 4 7
17-metz 15 15 3 6 6
18-dijon 15 15 4 3 8
19-nimes 12 14 2 6 6
20-toulouse 12 15 3 3 9

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-barcelona 31 14 10 1 3
2-real madrid 31 14 9 4 1
3-sevilla 30 15 9 3 3
4-athletic 26 15 7 5 3
5-real sociedad 26 15 8 2 5
6-atlético madrid 25 15 6 7 2
7-getafe 24 15 6 6 3
8-valencia 23 15 6 5 4
9-osasuna 22 15 5 7 3
10-granada 21 15 6 3 6
11-levante 20 15 6 2 7
12-real betis 19 15 5 4 6
13-villarreal 18 15 5 3 7
14-alavés 18 15 5 3 7
15-valladolid 18 15 4 6 5
16-Eibar 15 15 4 3 8
17-mallorca 14 15 4 2 9
18-Celta de vigo 13 15 3 4 8
19-Espanyol 9 15 2 3 10
20-leganés 6 15 1 3 11

eSPanha
lIga BBVa

 P j v E d
1-Flamengo 87 36 27 6 3
2-santos 71 36 21 8 7
3-Palmeiras 68 36 19 11 6
4-grêmio 62 36 18 8 10
5-a. Paranaense 60 36 17 9 10
6-são Paulo 57 36 15 12 9
7-internacional 54 36 15 9 12
8-Corinthians 53 36 13 14 9
9-fortaleza 49 36 14 7 15
10-goiás 49 36 14 7 15
11-bahia 48 36 12 12 12
12-vasco 47 36 12 11 13
13-a. mineiro 45 36 12 9 15
14-botafogo 42 36 13 3 20
15-fluminense 42 36 11 9 16
16-Ceará 38 36 10 8 18
17-Cruzeiro 36 36 7 15 14
18-Csa 32 36 8 8 20
19-Chapecoense 28 36 6 10 20
20-avaí 19 36 3 10 23

lIga do BraSIl
BraSIleIrão SerIe a

F1: lewis hamilton vence a Última
coRRida da ÉPoca 2019 em aBu dhaBi

Impecavelmente lewis Ha-
milton venceu e fechou com 
chave de ouro a última cor-

rida da temporada 2019 da Fór-
mula 1, em Abu Dhabi, controlando e domi-
nando as 55 voltas da corrida e alcançando 
brilhantemente a sua 11ª vitória do ano e a 84ª 
em carreira. 
E como por magia o Campeão do Mundo 2019 

recebeu a bandeira quadriculada com 16 segun-
dos à frente de Max Verstappen, Red Bull. No 
entanto, o holandês teve que reconquistar a sua 
posição depois de perder o segundo lugar para 
Charles Leclerc logo na partida. Depois que 
ambos fizeram a primeira paragem nas boxes, 
optando pelo composto duro, Verstappen conse-

guiu vantagem e aproximou-se rapidamente ul-
trapassando o piloto da Ferrari.
Charles Leclerc fez uma segunda visita por 

conta da rápida aproximação de Valtteri Bottas, 
que largou do último lugar da grelha e isto devi-
do a ter mudado os componentes do seu motor 
assumidos para a corrida no circuito Yas Marina.  
Com a segunda posição na corrida, Verstappen 
garantiu a terceira posição na classificação do 

Mundial de Pilotos, à frente de Leclerc. O mone-
gasco cruzou a linha de chegada na terceira po-
sição, no entanto, no momento em que escreve-
mos estas linhas pode vir a perder o pódio já que 
a FIA investiga o carro de Leclerc por infringir 
a diretiva técnica 12-19 – (nível de combustível 
declarado pela Ferrari) o qual seria diferente do 
aferido pelos fiscais. Horas depois viemos a sa-
ber que Charles Leclerc conservará a sua terceira 
posição no pódio, mas a sua equipa FERRARI, 
seria multada em $50.000 euros pela infração de 
4Kg88 entre a declaração da equipa italiana e a 
medida feita pelos Comissários da FIA. 
Sergio Perez conseguiu lindamente ultrapassar 

Norris na última volta, deixando o oitavo lugar 
ao britânico. E mais um a decidir a corrida na 
última volta, Carlos Sainz, o qual garantiu a sex-
ta posição na classificação do Mundial de Pilo-

tos depois de ultrapassar Nico 
Hulkenberg para este terminar 
em 10º, marcando um ponto e 
superando o seu rival direto 
pela posição Pierre Gasly. A 
corrida do francês terminou 
praticamente na primeira vol-
ta, depois de um contato com 
as duas Racing Point, des-
truindo a asa dianteira da sua 
Toro Rosso. O retorno lento 
às boxes e a paragem longa 
deixaram Gasly fora da dispu-
ta por pontos, cruzando a li-
nha de chegada apenas à fren-
te das duas Williams. “Stroll 

arruinou a minha corrida”, disse Gasly. Por seu 
turno Lance Stroll, da Racing Point, abandonou 
a corrida no final com problemas no seu mono-
lugar. E no final da prova o rei coroado disse: 
“Honestamente estou muito orgulhoso por esta 
magnífica e incrível vitória e por todas as pes-
soas da Mercedes que não pararam de pressionar 
todo o ano tirando, cada vez mais proveito des-
te magnífico carro, “é uma obra de arte”, disse 

HélDer DIAS o seis vezes campeão do mundo. Como notícia 
inesperada foi a declaração do espanhol Fernan-
do Alonso que não exclui a hipótese de voltar 
à Fórmula 1 em 2021... “com todas estas novas 
medidas e modificações, analisarei as hipóteses 
que se me apresentarem”, disse Alonso. E já e 
certo... para época 2020 vamos ter dois pilotos 
Canadianos, pois além de Lance Stroll, Nicholas 
Latifi, originário de Montreal, fará a sua entrada 

na Fórmula 1 como piloto da equipa WILLIA-
MS. Latifi tem 24 anos e concluiu a sua terceira 
época na Fórmula 2 na segunda posição da geral. 
Boa sorte, desejamos ao simpático e talentoso 
piloto .
reSultADoS FINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
3-Charles Leclerc (Ferrari)
4-Valtteri Bottas (Mercedes)
5-Sebastian Vettel (Ferrari)
E mais uma época caro leitor que vem de ter-

minar! A todos vós quero agradecer a vossa fide-
lidade de me seguirem nas páginas deste vosso 
jornal A VOZ DE PORTUGAL. Para o Sylvio 
Martins na produção, pelo seu excelente trabalho 
quero dizer-lhe... obrigado amigo, com a pro-
messa que para o próximo ano aqui estaremos 
para mais uma vez, sermos o único jornal em lín-
gua portuguesa no Canadá a seguir passo a passo 
a F1.Voltaremos em breve para uma análise da 
época de 2019 e em janeiro de 2020 com o salão 
de automóvel no Palais de Congrès nos dias 17 
ao 26 de janeiro.

“viEira sErá PrEsidEntE da sad dO bEnFica até aO FiM da vida”
Rui Gomes da Silva utilizou a sua habitual coluna publicada no blogue Geração Benfica para falar sobre a OPA 
lançada à Benfica SAD e deixou um pedido a Luis Nazaré, presidente da Mesa da Assembleia Geral, para que 
“faça tudo” para impedir o que apelida de “jogada” de luís filipe vieira. “Que este texto sirva para te dar a força 
extra que precisarás para, com a legitimidade que te advém desse cargo - o primeiro de todos nós - fazeres tudo 
para impedir esta jogada para que estamos a ser levados com a ignorância de uns, a boa fé de outros, o volun-
tarismo de outros tantos, a conivência de uns poucos, contra a frieza e a determinação de alguns que se acham 
com o direito de ficar com o Benfica para eles!”, começou por escrever o antigo dirigente dos encarnados.
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  P J V E D GM GS

1-Benfica	 33	 12	 11	 0	   1 29   4
2-Fc porto 31 12 10 1   1 24   5
3-Fc Famalicão 24 12   7 3   2 24 18
4-Sporting 20 12   6 2   4 19 15
5-Boavista 18 12   4 6   2 11   8
6-Sc Braga 18 12   5 3   4 16 15
7-V. guimarães 17 12   4 5   3 20 15
8-gil Vicente 16 12   4 4   4 12 13
9-cd tondela 15 12   4 3   5 11 12
10-rio ave 15 12   4 3   5 15 15
11-Moreirense 14 12   3 5   4 16 17
12-Belenenses Sad 14 12   4 2   6   9 18
13-V. Setúbal 13 12   2 7   3   4   8
14-Santa clara 13 12   3 4   5   8 12
15-portimonense 11 12   2 5   5 10 17
16-Marítimo 11 12   2 5   5 12 21
17-p. de Ferreira   8 12   2 2   8   7 19
18-cd aves   3 12   1 0 11 14 29

  PTS  J  V E D GM   GS

12ª Jornada
29/11 santa Clara 1-2 boavista
30/11 moreirense 3-2 Cd aves
  Benfica 4-0 marítimo
  Portimonense 2-1 famalicão
01/12 tondela 0-1 belenenses sad

  v. setúbal 1-1 v. guimarães
  gil vicente 3-1 sporting
02/12 sC braga 2-0 rio ave
  fC Porto 2-0 P. de ferreira

11ª Jornada
29/11 sC Covilhã 1-2 feirense
30/11 farense 1-0 gd Chaves
  vilafranquense 3-2 académica oaf
  varzim 1-0 FC Penafiel
  Estoril Praia 1-1 leixões
01/12 Casa Pia 0-1 nacional
  Benfica B 2-2 Cd mafra
  fC Porto b 4-1 Cd Cova Piedade
22/12 ud oliveirense 10:00 a. de viseu

13ª Jornada
06/12 boavista 15:30 Benfica
07/12 marítimo 10:00 santa Clara
  fC famalicão 13:00 Cd tondela
  Cd aves 15:30 sC braga
08/12 v. guimarães 10:00 Portimonense
  P. de ferreira 10:00 v. setúbal
  sporting 12:30 moreirense
  belenenses sad 15:00 fC Porto
09/12 rio ave 15:15 gil vicente

  P J V E D GM GS

12ª Jornada
07/12 FC Penafiel 6:00 fC Porto b
  nacional 10:00 farense
  Cova Piedade 10:00 vilafranquense
  gd Chaves 12:15 ud oliveirense
08/12 feirense 6:15 Benfica B
  académica oaf 10:00 Casa Pia
  leixões 10:00 académico de viseu
  Cd mafra 10:00 Estoril Praia
  varzim 12:15 sC Covilhã

1 -Farense 30 12 10 0 2 21 9
2 -nacional 25 12 7 4 1 18 8
3 -estoril praia 22 11 7 1 3 21 11
4 -leixões 21 11 6 3 2 18 13
5 -Sc covilhã 20 11 6 2 3 17 11
6 -Varzim 19 12 5 4 3 14 14
7 -gd chaves 18 11 6 0 5 16 14
8 -cd Mafra 16 11 4 4 3 17 15
9 -Feirense 14 11 3 5 3 12 11
10-Vilafranquense 13 11 4 1 6 17 20
11-Fc porto B 13 12 3 4 5 15 18
12-FC	Penafiel	 13	 11	 3	 4	 4	 10	 10
13-académico de Viseu 12 10 3 3 4 8 12
14-Benfica	B	 12	 11	 3	 3	 5	 9	 16
15-académica oaF 9 11 2 3 6 11 15
16-ud oliveirense 8 10 2 2 6 10 15
17-casa pia 7 11 2 1 8 9 18
18-cd cova piedade 6 11 2 0 9 8 21

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

Fase
de gRuPos

17/12/2019 académico de viseu 9:15 gd Chaves 
  varzim 12:45 anadia fC
  marinhense 15:30 rio ave
18/12/2019 sertanense 9:15 Canelas 2010
  Paços de ferreira 13:45 sC Espinho 
  Benfica 15:45 sC braga
19/12/2019 fC Porto 14:15 santa Clara
  fC famalicão 15:30 Cd mafra

taça de PoRtugal
OitavOs-dE-Final

2019/10/13 sC braga 2-1 marítimo
 FC Penafiel 1-2 P. ferreira
21/12/2019 marítimo vs FC Penafiel
 P. ferreira vs sC braga

03/12/2019 sC Covilhã 15:15 Benfica
04/12/2019 setúbal 13:45 guimarães
21/12/2019 v. setúbal vs Benfica
 v. guimarães vs sC Covilhã

05/10/2019 Portimonense 1-1 rio ave
2019/12/04 gil vicente 15:45 sporting
2019/12/21 rio ave vs gil vicente
2019/12/21 Portimonense vs sporting

2019/11/16 Casa Pia 0-1 gd Chaves
2019/12/05 Casa Pia 15:15 fC Porto
2019/12/21 santa Clara vs Casa Pia
2019/12/21 gd Chaves vs fC Porto

messi vence a Bola de ouRo 
2019. Ronaldo Fica em
teRceiRo lugaR

lionel messi venceu, esta segunda-feira, 
a sexta bola de ouro da carreira, supe-
rando cristiano, numa cerimónia que 

teve lugar no théatre e châtelet em Paris e foi 
organizada pela revista France Football. o ar-
gentino já tinha vencido o sexto prémio ‘the 
best’, à frente do craque português. virgil van 
Dijk tinha ficado na segunda posição.
Sadio Mané ficou na quarta posição, Van Dijk foi 

segundo e Cristiano Ronaldo fechou o pódio.

O argentino foge ao português em número de dis-
tinções, depois dos triunfos em 2009, 2010, 2011, 
2012 e 2015, o jogador do FC Barcelona voltou a 
vencer, repetindo a eleição da FIFA - que de 2010 
a 2015 entregou o prémio em parceria com a revis-
ta gaulesa - como o melhor da época 2018/19. Em 
2019, o ‘10’ argentino contabiliza 46 golos marca-
dos e 17 assistências, em 54 jogos, sendo que, co-
letivamente, conquistou a Liga espanhola 2018/19 
e foi terceiro na Copa América. O craque argenti-
no leva 684 golos, em 839 jogos. Eram 30 os fi-
nalistas, três portugueses, mas todos os caminhos 
pareciam ir dar a Messi, que era visto desde cedo 
como o grande favorito à conquista do Prémio da 
France Football. O prémio obtido pelo argentino 
desempata a guerra de troféus com o português 
Ronaldo, na última década. Messi tem agora 6 
Bolas de Ouro. Van Dijk tinha vencido o prémio 
de melhor jogador da UEFA, já Messi tinha arre-
cadado o prémio ‘The Best’. Já na última terça-
-feira, o catalão Mundo Desportivo já tinha avan-
çado que Lionel Messi ia ser o vencedor do prémio 
cuja eleição é feita por 180 jornalistas de vários 
países. E acabaram por se confirmar os rumores. 
O jornal adiantava que a equipa da France Foot-
ball baseou-se no facto de uma equipa da France 
Football ter ido a casa do jogador em reportagem. 
Cristiano Ronaldo e Messi têm vivido uma década 
de rivalidade no topo do futebol, numa ‘viagem’ 
em que teve sempre a seu ‘lado’ Lionel Messi. Há 
mais de uma década que falar de um leva, quase 
obrigatoriamente, a falar do outro, a comparações, 
pois, desde há muito, que dominam individual-
mente o futebol, monopolizando todos os prémios 
e também todas as atenções. Um não se faz sem o 
outro. Mas agora o argentino conta com mais uma 
bola. Ou é um, ou é outro, ou são os dois, e o res-
to, todos os outros craques, estão muito longe, tão 

longe que quando qualquer um tem a ‘ousadia’ de 
se tentar ‘intrometer’, logo estala a polémica, tal a 
superioridade que Ronaldo e Messi conquistaram. 
O prémio mais ‘apetecido’, o de melhor do ano, 
escapou-lhes apenas uma vez nos últimos 12 anos, 
em 2018, com a vitória do croata Luka Modric, já 
desalojado do ‘trono’ por Lionel Messi, eleito pela 
FIFA o ‘The Best’ de 2018/19. O argentino passou 
a contar mais um troféu de melhor do mundo do 
que Ronaldo, que ‘responde’ na Liga dos Cam-

peões, prova em que foi sete vezes o melhor mar-
cador, mais uma do que Messi, sendo que, desde a 
vitória de Kaká, em 2006/07, só Neymar se intro-
meteu entre os dois, igualando-os em 2014/15. A 
‘Bota de Ouro’, para o melhor marcador dos cam-
peonatos europeus, é o troféu mais ‘democrático’, 
já que, em conjunto, os ‘capitães’ das seleções de 
Portugal e da Argentina ‘apenas’ arrebataram 10 
dos derradeiros 12 troféus. O feito de bater Ro-
naldo e Messi foi, curiosamente, de dois avança-
dos uruguaios: Diego Forlán, então no Atlético de 
Madrid, foi o ‘Bota de Ouro’ em 2008/09 e Luís 
Suárez em 2015/16, no FC Barcelona, com a ajuda 
de Messi. Também igualou Ronaldo em 2013/14, 
ainda ao serviço do Liverpool. Estes dados mos-
tram, por si só, a supremacia dos dois ‘trintões’ 
sobre a concorrência, sendo que as suas proezas 
individuais também se traduziram, muitas vezes, 
em títulos coletivos – Ronaldo soma 26 e Messi já 
vai em 35. O argentino leva vantagem em termos 
totais, mas o futebolista português conseguiu algo 
que o seu rival há muito procura, sem sucesso, um 
título pela sua seleção principal: Ronaldo ganhou o 
Europeu de 2016 e ainda a primeira edição da Liga 
das Nações. O português tem também mais uma 
vitória da Liga dos Campeões, a principal prova 
europeia de clubes, sendo que Messi também se 
pode orgulhar de, com a camisola ‘albi-celeste’, 
ter conseguido a medalha de ouro nos Jogos Olím-
picos e o Mundial de sub-20. Apesar de ambos já 
terem ultrapassado os 30 anos, Ronaldo (soma 34) 
e Messi (32) ainda não parecem cansados de ga-
nhar, de marcar e de continuar a encantar, de forma 
mais ou menos espaçada, pois também começam a 
sentir necessidade de se preservar.
mas agora a diferença faz-se através da dife-

rença de uma bola de ouro.

a rEaÇãO dE cristianO rOnaldO aO PréMiO dE MElhOr jOgadOr da sEriE a
Cristiano ronaldo reagiu, esta segunda-feira, ao prémio de melhor jogador da serie a na época 2018/19, 
recebido esta noite na grande gala do Calcio, em milão. através de uma mensagem publicada via re-
des sociais, o craque português garante ser um “orgulho” receber tamanha distinção e deixa, ainda, 
uma promessa referente à presente temporada. “Para mim, é um orgulho ter sido considerado o melhor 
jogador da serie a. agradeço aos meus colegas de equipa da juventus e a todos os que votaram em 
mim. foi o meu primeiro ano em itália, num campeonato difícil, mas estou muito feliz. Quero voltar a 
fazer o mesmo que fiz na época passada”, pode ler-se nas redes sociais de Cristiano Ronaldo.
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