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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

44º ANIVERSÁRIO DO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal vai organizar no Sábado 10 de dezembro de 
2022 às 18h30, a sua festa de aniversário na sua sede. A festa será animada pelo melhor 
conjunto da comunidade, o conjunto contacto. A Ementa da noite será, sopa, salada e o 
prato principal: bacalhau no forno com batatas a murro, e bolo do aniversário, acompa-
nhado com espumante e café. 4000 Ave. de Courtrai, Mtl, QC, H3S 1C2 | Podem reservar 
ou para ter mais informações 514 342.4373
PASSAGEM DO ANO EM LAVAL
A Missão de Nossa Senhora de Fátima organiza a tradicional passagem do ano no 31 
de dezembro de 2022 às 19h, na sua grande sala de espetáculo situado no 1815 rua Fa-
vreau em Laval. A festa será animada por Tony Mickael, Eddy Sousa e DJ XMEN. Podem 
adquirir os bilhetes com Graça Azeredo: 514-449-8854, Guida de Freitas: 514-833-6558 
ou Dauno 514-825-6504.

Um povo apático tem o que merece

Os resultados dos censos fo-
ram publicados. E embora 
não os tenha lido de ponta 

a ponta, e deixando as questiúncu-
las de exatidão dos ditos resultados 
de lado – sabemos que os censos 

não refletem a realidade a cem porcento, mas apro-
xima-nos bastante da realidade pela progressão – 
há alguns factos que já podemos realçar.

O primeiro facto é que Portugal perde população, a 
idade média é maior, ou seja, há envelhecimento da 
mesma e curiosamente a perda de população salvou-
-se de ser mais gravosa por mérito da imigração e 
retorno de portugueses que se encontravam no ex-
terior. A emigração está a níveis muito elevados e na 
faixa de idades que fazem diferença para o futuro do 
país. 

Segundo facto interessante, e mais ou menos asso-
ciado ao anterior mas que vai ser revelante para as 
ilações que poderemos tirar, é que tanto o interior 
como o litoral em geral perderam população. Se nas 
décadas anteriores a perda de população do interior 
para o litoral era conhecida, agora nem o litoral esca-
pa à perda de população. Terceiro facto interessante é 
que estes resultados não despertam preocupação em 
ninguém. Salvo alguns comentadores, poucos, pois a 
maioria preocupa-se mais em alimentar a apatia da 
sociedade portuguesa focando-se nos pontos positi-
vos (se os conseguem encontrar, senão inventando-
-os!), a sociedade portuguesa mantém-se impávida 
e serena, de uma forma semelhante aos músicos no 
filme Titanic que tocaram até já terem os pés molha-
dos!

 O facto da emigração ser alta, tanto do interior 
como litoral, e a imigração ser de países com dificul-
dades extremas, ou seja, não atraímos profissionais 
de países mais bem posicionados que nós na Euro-
pa ou no Mundo, mostra que Portugal não é atrativo 

para se fazer vida. 
Para aqueles que leem esta rubrica, que são emigra-

dos, pergunto: porque saíram de Portugal deixando 
para trás o conforto de um universo conhecido de 
família, amigos, etc.? 

A resposta é simples: querem mais e melhor! 
E Portugal é incapaz de oferecer isto devido à (des)

governação que tem na maior parte dos últimos vinte 
anos, em particular nos últimos anos. 

Nós, emigrantes, sabemos bem que Portugal é óti-
mo para passar férias em qualquer parte do ano, mas 
terrível para se fazer vida salvo se for um afortunado 
como muito poucos. Mesmo sendo um afortunado 
viverá consequentemente sobre uma carga fiscal ele-
vadíssima, salvo também se viver de estratagemas 
que lhe permite contornar certas obrigações, mas 
são também casos muito limitados. Se a elevada fis-
calidade contribui para a apatia económica, a falta 
de oportunidades contribui para a apatia social com 
consequências como o empobrecimento, desigual-
dade social, clandestinidade, marginalidade e outros 
bem conhecidos. 

É esta apatia lusitana que me surpreende, pela ne-
gativa, num quase suicídio coletivo em câmara lenta, 
num deixar ir que revela uma quase nulidade men-
tal, emocional e espiritual. São palavras duras mas 
necessárias! Como Português, tenho orgulho na sua 
história, no ímpeto explorador e aventureiro de seus 
antecedentes, mas também reconheço as suas imper-
feições, exaltadas que estão agora no esgotamento de 
uma sociedade e de um regime. Celebrámos o 25 de 
Novembro, mas poucos o conhecem! 

E contra mim falo pois só em jovem adulto tive 
oportunidade de estudar, por mim mesmo, os acon-
tecimentos da altura, cruzar informações, meditar 
e processar toda a informação. Pergunto também: 
como dignificamos hoje em dia a memória desses 
que quiseram um país verdadeiramente livre, que ti-
nham visão e ambição? 

Portugal precisa urgentemente de se reinventar e 
somente a sociedade o pode fazer. Em vez de saírem 
às ruas para subsídios, saiam à rua por melhor cres-
cimento económico; em vez de saírem à rua por mais 
benesses, saiam por mais liberdade de empreende-
dorismo; em vez de saírem à rua por motivos abs-
tratos fruto da manipulação política, saiam à rua 
com exigências claras e desassociadas de partidos ou 
movimentos políticos: plano concreto com objetivos 
sociais e económicos concretos, com previsões e mo-
nitorização dos mesmos! 

Portugueses, sejam senhores do vosso destino!!!

QUEM SÃO ELES?
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

Escrituras sem procurações e à Distância

O negócio proposto a John 
Doe tinha de ser decidido 
e formalizado no momen-

to. Não lhe foram dadas outras alternativas apesar 
de estar ausente de Portugal e sem representante, 
uma vez que nunca outorgou procuração a favor de 
outrem que pudesse produzir efeitos no nosso país.

Nestas circunstâncias, quando um negócio tenha 
de ser formalizado sem que haja procuração, poderá 
ser concretizado pela intervenção de alguém que sem 
essa autorização do interessado, venha a intervir na 
administração de negócio alheio, dirigindo-o segun-
do o interesse e a vontade presumível de seu dono fi-
cando responsável a este e às pessoas com que tratar.

O que significa que o primo de John Doe pode 
outorgar a escritura pública de compra e venda na 
qualidade de gestor de negócio que ficará sujeita a 
ratificação. 

A ratificação - a confirmação por parte do dono do 
negócio - está sujeita à forma exigida para a procu-
ração e, uma vez formalizada retroage ao dia do co-
meço da gestão.

Enquanto o negócio não for ratificado (confirmado) 
tem a outra parte a faculdade de o revogar ou rejeitar, 
salvo se, no momento da conclusão, conhecia a falta 
de poderes do representante.

A gestão de negócios encontra-se regulada nos ar-
tigos 464º do Código Civil que para além de a defi-
nir, nos artigos seguintes vem enunciar os deveres do 
gestor e do dono do negócio, nomeadamente deve o 
gestor conformar-se com o interesse e vontade, real 
ou presumível, do dono do negócio, avisá-lo, prestar 

contas, informações e entregar-lhe tudo o que tenha 
recebido de terceiros. Já o dono do negócio é obriga-
do a entregar ao gestor das despesas que este tenha 
incorrido. 

Foi disponibilizado através do site “procurações on 
line” a faculdade de ser depositada procuração que 
tenha sido lavrada perante um notário com domicí-
lio distinto do local onde o ato, v.g. compra e venda, 
pretendido será formalizado. Ou seja, em caso de im-
pedimento de envio de original da procuração, com 
o seu depósito a ser feito por alguém qualificado, é 
gerado um código que permite o acesso e a qualifica-
ção do documento depositado equiparado a original, 
o que permite a formalização da escritura pretendi-
da, evitando a espera da sua receção por meio dos 
serviços postais.

Já foi publicada norma habilitante que permite a 
outorga de escritura públicas de compra e a venda 
de imóveis realizadas, por lei, nas conservatórias ou 
cartórios notariais, possam ser feitas à distância, por 
meio digital. 

A nova modalidade possibilita a realização de escri-
turas, procedimentos especiais de transmissão, one-
ração e registo de imóveis (Casa Pronta), divórcios 
por mútuo consentimento, separação de pessoas e 
bens por mútuo consentimento, habilitações de her-
deiros com e sem registos e reconhecimentos presen-
ciais, entre outros atos, sem qualquer necessidade de 
deslocação. Os cidadãos interessados podem reque-
rer o novo serviço mediante agendamento, a partir 
do Portal da Justiça, ou recorrendo a um profissional 
habilitado, designadamente conservadores e oficiais 
de registo, advogados, notários, solicitadores e agen-
tes consulares, consoante os atos em causa.
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JORGE MATOS, 
SYLVIO MARTINS
FOTOS: MANUEL NEVES

É importante de no-
tar que 50 anos é 
muita fruta para 

qualquer organismo comunitário que 
seja aqui, em Toronto ou mesmo na 
nossa pátria em Portugal.

Quero, em primeira lugar, agradecer 
tudo o que está filarmónica estão a fazer 
para a comunidade e todo o sacrifício 
que fazem a todas as semanas, praticar, 
tocar e aperfeiçoar, a canções e músicos. 

Não é fácil para qualquer um.
Em segundo lugar, o património cul-

tura desta comunidade não foi feita em 
dois segundos, houve fundadores, dire-
ções, presidentes, músicos, jornalistas e 
famílias que foram evolvidas neste pro-
jeto que se iniciou em 1972. 

Festejou-se os 50 Anos da Filarmónica
Portuguesa de Montreal em Grande

Devemos todos encarinhá-los.
Não é fácil de lídar com todos. 
E, é importante de notar que o nosso 

património comunitário são os pilares 
da fundação da comunidade portugue-
sa, que, hoje em dia, se há uma das nos-
sas organizações que desaparece, não há 
nada para tomar o seu lugar. 

Devemos todos continuar este lindo 
projeto que faz vida a nossa comunida-
de, e, que faz mexer muitos quando há 
concertos através dos Estados Unidos, 
ou Canadá.

No sábado, dia 27 de novembro, a 
Filarmónica Portuguesa de Montreal 
festejou os seus cinquenta anos de exis-

tência, na grande sala da igreja de Santa 
Cruz. 

Foi iniciada a festa com os hinos nacio-

nais do Canadá e de Portugal respectiva-
mente, tocados pelos músicos da citada 
filarmónica, a sala esteve repleta de pú-
blico, bastante animado pois devido ao 
encontro por vezes de pessoas amigas e 
conhecidas que por causas pessoais não 
se encontravam foi um alegre convívio.

Depois de uma breve alocução da Sra. 

Maria José Miranda foram homenagea-
dos algumas pessoas antigas da filarmó-
nica o Sr. José  de Melo, Norberto Pe-
reira, João Bulhões e Leonardo Aguiar. 
Esteve presente elementos da Filarmó-
nicas de Laval e Gatineau para homena-
gear a congênere de Montreal.

A parte musical esteve a cargo do DJ 
Jeff Gouveia. A Festa foi bastante ani-
mada do início até ao fim.

DISCURSO DA 
SRA. MARIA DO CARMO
"É com o coração a abundar de alegria, 

que vos felicito pelos 50 anos de existên-
cia da Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal. Sendo eu filha, de um dos antigos 
diretores da FPM, venho agradecer-vos 
o quão maravilhosos da vossa eterna 
confiança para com ele, entregando-lhe 
as chaves da sede da Filarmónica. Após 
a morte da minha querida mãe, que 
partiu muito nova para Deus, o meu pai 
dedicou parte da sua vida ativa e saudá-
vel à Casa da Música, como dizia ele. Jo-
gavam às cartas, bebiam uns copinhos. 

Era assim que ele se sentia saudável e 
ocupado, e foi assim, até ao fim dos seus 
dias. Resta-me agradecer aos músicos 
que acompanharam o meu pai até à sua 
última morada, interpretando a marcha 
fúnebre do último adeus. Finalizo, com 
um forte abraço a todos vós, comissão 
organizadora deste evento, e grandes 

amigos aqui presentes. Obrigado do 
fundo do coração e que continuem por 
muitos anos."

A presidente quero agradecer:
Sa & Fils, Padaria Nossa Senhora do 

Rosario, les cuisiners Isabel & João Re-
belo et son équipe, A Voz de Portugal, 
Grupo dos Jovens de Santa Cruz, Dona 
Celeste, Dona Ines Gomes, Felipe Silva 
& Ricky Sousa Leite, Maria do Carmo 
Couto (Bijouterie Portugaise), Concei-
ção Freire, Casa Minhota, Quincaille-
rie Azores Home Hardware, Estrela do 
Oceano, aos representantes das asso-
ciações, aos antigo músicos, diretores e 
presidentes, Sra. Ondina Pereira Vida-
go, a minha mãe Orminda Isidoro, Ma-
ria-José Miranda, Maria-José Raposo, 
Dayna McLeod, Deborah Aguiar, Luis 
de Melo e J & L Couture, Filarmónica 
do Divino Espírito Santo de Laval, Fi-
larmónica Nossa Senhora de Fátima de 
Gatineau, Lucinda Grilo, Chorale Santo 
Cristo, Montreal Magazine, Lusaq, Joe 
Melo, membros atuais da direção assim 
com os músicos e familias, DJ Jeff Gou-
veia, Chora Design, Sr. Manuel Neves, 
as pessoas da nossa comunidade portu-
guesa que ajudou e participo ao nosso 
aniversário, as pessoas que decoraram a 
sala.  Não se esquecem que a Filarmó-
nica Portuguesa de Montreal continua a 
oferecer cursos de música gratuitamen-
te à todas às sextas-feiras. Parabéns e 
longa vida a Filarmónica
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Dipanda na 2º Cidade Mais Populosa do Canadá 
ANTONIO FIGUEIRA
PAPA TONY 
Jornalista independente 

Montreal - Em Alusão Ao 47º Aniversário da 
Independência da República de Angola, a 
Comunidade Angolana de Montreal juntou 

os membros associados, Recém-chegados e amigos 
no salão Nobre da Missão Santa Cruz na tarde do dia 
12 de Novembro 2022, para um momento de reflexão 

sobre a data. Na ocasião aproveitou-se para homena-
gear o ex-embaixador de Angola em Otava/Canadá, 
Miguel Maria Nzau Puna, nacionalista, natural de Ca-
binda, falecido por doença prolongada na cidade de 
Luanda aos 17 de julho de 2022. 

De acordo com o presidente da comunidade angolana, 
Osvaldo Ran-
gel, e, alguns 
membros da 
organização do 
evento, a ac-
tividade, que 
contou com a 
colaboração de 
vários canto-
res angolanos, 
c a n a d i a n o , 
empresas an-
golanas, portu-

guesas, despertou a atenção de outros angolanos resi-
dentes na província do Québec. 

Atração da noite: Entrega de certificados de Mérito, 
gastronomia angolana, Hino Nacional de Angola, corte 
do bolo de aniversário e pé de dança. A noite foi abri-
lhantada pelos Dj' V7 & Baby. 

Palavra de ordem: A UNIÃO FAZ A FORÇA!
Apoios: Jornal A Voz de Portugal, Montreal Magazine, 

Casa Minhota, Teresa Cokes, Família Valentina e Ran-
gel, Stella Tomas, jovens angolanos e Staff. & Baby.  

Jantar Anual da Liga
dos combatentes

Assembleia-Geral na Ass.
Portuguesa do Canadá

JORGE MATOS

No Domingo, 27 de novembro, 
foi realizado este evento na as-
sociação Portuguesa do Canadá 

para dar a conhecer aos sócios a situação 
atual desta prestigiosa Associação. 

Na mesa da presidência da dita assembleia, esteve o 
Sr. Dr. Arlindo Vieira, auxiliado por Sr. José Fernandes 
assim como a Sra. Joaquina Pires, tendo sido lida a or-
dem de trabalhos e exposta a situa-
ção financeira da Associação pelo 
Emanuel Linhares que é o contabi-
lista da Associação Portuguesa do 
Canadá. Seguiu-se a eleição dos no-
vos corpos gerentes, uma coisa que 
ultimamente na vida das coletivida-
des da comunidade, foi a existência de duas listas para 
gerência da associação isto prova que esta antiga casa 
mantém vontade de continuar por muitos mais anos 
ao serviço da comunidade. Em breve será anunciado 
a programação dos eventos. Parabéns e longa vida aos 
corpos gerentes.

JORGE MATOS

Depois de dois anos sem nada, foi organizado, 
finalmente o jantar anual da confraterniza-
ção da Liga dos combatentes. É claro que 

muitos tem ainda medo da Covid-19 e que pouco a 
pouco a vida anormal volta ao normal, mas com isso 
vai ser mais um ano antes que tudo volta como antes.

Almoço de confraternização da Liga dos combaten-
tes foi efetuada na sede do Clube 
Portugal de Montreal, com um 
número de convivas reduzido, em 
comparação com outros almoços 
anteriores. O Sr. Antonio Santia-
go, Presidente atual da liga por 
motivos pessoais comunicou que 

não pode continuar com o respetivo cargo, tendo fica-
do pendente a sua substituição por alguém que o possa 
substituir. Vamos vos informar quem será o novo pre-
sidente em breve. Até ao próximo jantar anual. 
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Evite levar tudo tão a peito. Saúde: Imponha 
mais disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Modere 

a tendência para gastos excessivos. 
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

TOURO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, 
Honra. Amor: Este é um bom período para compreender 
aquilo de que realmente precisa. Saúde: Aparelho 
respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: Poderá 

sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja atento. 
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar por 
terceiros, pode sair prejudicado. Saúde: Tenha mais 
cuidados com os seus ouvidos. Dinheiro: Não se 

precipite e pense bem antes de investir as suas economias. 
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Diabo, que 
significa Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar 
encontra-se em alta, aproveite a boa disposição que 
vos rodeia. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça 

exercício físico. Dinheiro: Se pretende comprar casa, aguarde 
por tempos melhores. Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

LEÃO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: A amizade 
estará agora muito evidenciada. Saberá com quem 
pode contar. Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 

Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus objetivos. 
Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Viverá momentos felizes com uma 
pessoa especial. Saúde: O cansaço e o stress podem 
prejudicar a sua saúde física e mental. Dinheiro: 

Conseguirá manter o equilíbrio a este nível. 
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

BALANÇA: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Momento em que conseguirá manter 
um clima de equilíbrio nas suas relações familiares. 
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso. 

Dinheiro: Dedique-se mais para poder alcançar os seus 
objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

ESCORPIÃO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por antecipação! O 
que tiver de ser, será! Saúde: Descanse mais, olhe pela 
sua saúde. Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Não desespere, porque quando 
menos esperar surgirá um novo romance na sua vida. 
Saúde: Estamos neste momento a passar um período 

difícil, procure manter o equilíbrio. Dinheiro: Não invista dinheiro, 
seja mais prudente. Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: 
Para os que não tiverem par, há a possibilidade de se 
apaixonarem. 

Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os 
esforços excessivos. Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQUÁRIO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que 
julgava já estar esquecida poderá novamente invadir o 
seu coração. 

Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação. 
Dinheiro: Período em que terá de fazer um maior esforço para 
cumprir com as suas metas.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa 
amada, mas não será nada com que deva preocupar-
se. Saúde: Combata o sedentarismo e pratique 

exercício físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recompensado. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Orçamento regional com maior
pendor social da história da Autonomia

O Plano Regional Anual dos 
Açores para 2023 foi hoje 
aprovado na generalidade 

apenas com os votos contra de PS e 
BE, o que constitui uma novidade na Assembleia Le-
gislativa Regional.

Apesar da imprevisibilidade do que nos espera o 
ano de 2023, dada a crise inflacionária e a guerra na 
Ucrânia, foi apresentado um Plano e Orçamento para 
os Açores que atinge o montante de 1,9 mil milhões 
de euros, destinando-se 753,5 milhões para o inves-
timento público, 640 milhões de euros dos quais são 
da responsabilidade direta do Governo Regional dos 
Açores. Importa enfatizar que este é o primeiro Or-
çamento, em 15 anos, que não prevê o recurso a novo 
endividamento, e aponta para um crescimento do 
PIB em 2023 de 1,7%, num quadro macroeconómi-
co, que compara com 1,3 para Portugal e uma inflação 
de 4,3, que compara com 4 para Portugal. A SATA é 
uma bandeira para o Governo Regional com o com-
promisso de se iniciar a privatização da maioria do 
capital da Azores Airlines, indo-se ao encontro de 
uma exigência do Iniciativa Liberal de Nuno Barata. É 
isso que faremos. Por outro lado, ficamos a saber que 
a reestruturação societária do Grupo Sata ficará con-
cluída no início de dezembro, criando um holding que 
permitirá separar as várias empresas, isolando a SATA 
Air Açores de contágios e viabilizando a alienação da 
Azores Airlines, pelo que, a partir do dia 1 de janeiro 
de 2023 será iniciado o processo de concurso público 
para alienar a Azores Airlines. Durante os debates e 
na apreciação do documento em fase de especialidade, 
foram apresentadas pelo PS, PAN, BE e IL, 62 propos-
tas de alteração aos documentos de gestão para 2023, 
das quais 26 dizem respeito ao Plano Regional Anual e 
36 ao Orçamento Regional. No entanto, foram apenas 

aprovadas as seis propostas do PAN, 13 propostas do 
BE e foi chumbada a proposta do PS, relativa à imple-
mentação de um plano de emergência social e econó-
mica dos Açores de 46,2 milhões de euros.

Foi também chumbada, após dois empates, a pro-
posta do BE para abranger todos os 19 concelhos 
dos Açores e não apenas aqueles onde se regista uma 
quebra populacional acima dos 5% negativos entre 
2011 e 2021, com o programa Nascer Mais, que pre-
vê apoiar, com 1500 euros a gastar na farmácia, cada 
criança nascida em concelhos de Nordeste, Povoação, 
Vila Franca do Campo, Praia da Vitória, Santa Cruz 
da Graciosa, Calheta, Velas, Lajes do Pico, São Roque 
do Pico, Lajes das Flores, Santa Cruz das Flores e Vila 
do Corvo. Foi o Secretário Regional das Finanças, Pla-
neamento e Administração Pública, Duarte Freitas, 
quem apresentou os documentos, em nome do gover-
no regional, apelando à responsabilidade de todos na 
votação dos documentos, dado que, num cenário de 
crise inflacionista, com uma guerra na Europa e nos 
resquícios da pandemia, se exija responsabilidade de 
diálogo, de opções em favor dos mais desprotegidos, 
sem esquecer a economia, está aqui presente e foi bem 
valorizada pelos mais variados sectores políticos, ins-
titucionais e sociais da sociedade açoriana. Por outro 
lado, nunca dantes como neste Orçamento se previu 
um aumento tão generoso das áreas sociais, mormen-
te de 15% no Complemento Regional de Pensão; um 
aumento de 15% aos doentes e acompanhantes deslo-
cados; um aumento de 15% no COMPAMID; um au-
mento de 15% no CEDO; um aumento de conjugado, 
entre o segundo semestre de 2022 e o ano de 2023, de 
15% na Remuneração Complementar; um aumento 
de 15% no acréscimo regional ao abono de família e 
um aumento de 22% no apoio de ação social escolar”, 
pelo que este orçamento é considerado como sendo 
o de maior pendor social da história da Autonomia. 
No encerramento dos debates, José Manuel Bolieiro, 
como faz muitas vezes, referiu uma expressão sui ge-
neris: Hoc Non Pere Habebo Fortior Me, para se refe-
rir que O que não me mata me fortalece, afirmando 
que isto é timbre dos açorianos, deixando palavras de 
confiança, como desafio e como mensagem  apelando 
não à catástrofe e ao negativismo, mas sim à esperan-
ça. Depois de elencar uma vasta lista e situações resol-
vidas em prol dos açorianos, o Presidente afirmou no 
seu habitual tom assertivo que “Estamos a governar os 
Açores com a determinação e a humildade democráti-
ca que nos carateriza. Tal só é possível com o respon-
sável contributo dos deputados e forças políticas que 
construtivamente, ao longo do tempo que já decorreu 
nesta legislatura, têm enriquecido o nosso modelo de 
governação e as nossas propostas, possibilitando o de-
sejo de mudança que o Povo Açoriano expressou nas 
urnas em 2020. A discussão do Plano e Orçamento 
conheceu momentos de debates muito acalorados, 
próprios do ritual parlamentar e outros de fraca ex-
pressividade e conteúdo, tendo imperado nas votações 
o bom-senso e o interesse do povo dos Açores.

Sr. Kader
Vidente médium competente

MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO SEU 
AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES, SUCESSO 
SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS, EMPRESARIAL, 

EXAME E BOM SENSO NOS JOGOS, DESENFEITIÇAR. 
RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS, 

DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.6617
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EN SOUHAITANT À TOUS UN JOYEUX JOUR

DU RÉTABLISSEMENT  
DE L’INDÉPENDANCE  
DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX.

WISHING EVERYONE A

HAPPY RESTORATION  
OF INDEPENDENCE DAY  
ON BEHALF OF YOUR FEDERAL LIBERAL MPS.

FELIZ DIA DA RESTAURAÇÃO 
DA INDEPENDÊNCIA 
A TODOS OS LUSO-CANADIANOS, 
DE SEUS DEPUTADOS LIBERAIS FEDERAIS.

HON. DAVID LAMETTI
Député / MP

 LaSalle– Émard– Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

PATRICIA LATTANZIO
Députée / MP

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

ANNIE KOUTRAKIS
Députée / MP

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

HON. MÉLANIE JOLY
Députée / MP

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

YVES ROBILLARD
Député / MP 

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

HON. PABLO RODRIGUEZ
Député / MP 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
Député / MP 
Papineau 

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
(514) 277-6020

RACHEL BENDAYAN
Députée / MP
 Outremont 

Rachel.Bendayan@parl.gc.ca
(514) 736-2727

FAYÇAL EL-KHOURY
Député / MP

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

HON. STEVEN GUILBEAULT
Député / MP

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

514-522-1339
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO MÉTRO SAUVÉ
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

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

www.acaixa.ca

Agências funerárias

Contabilista

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

GUIA DO CONSUMIDOR

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

Monumentos

Notários

Mercearias

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao serviço
dos nossos

leitores,
clientes e à
comunidade

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

FONDATEURS: Elísio de Oliveira  |  José Simões Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis
RÉDACTEURS: Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho
JOURNALISTES, CHRONIQUEURS ET PHOTOGRAPHE:
António Pedro Costa | Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio Bernardo 
Lopes | Humberto Cabral | Humberto Pinho da Silva | João Arruda 
| José de Sousa | Manuel Neves | Maria Helena Martins | Mario 
Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil | Pe. José Maria 
Cardoso | Roberto Abarota | Telmo Barbosa | Tony Saragoça.

4231-B, Boul. St-Laurent, 
Montréal, Québec, H2W 1Z4

Tél.: 514 284.1813
Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca

E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

Restaurante

Encontro 5 à 7 da Equipa 
Lusophone da Radio Centre-ville

A equipa "Luso-
phone" da ra-
dio centre-ville 

organizou um encon-
tro 5 à 7 que teve lu-
gar no espaço do "Au-

ditoire" sábado 26 de 
novembro 2022 para 
o lançamento do novo 
trabalho discográfico 
"Farto da Guerra" dos 
autores compositores e 
interpretes Liberto Me-
deiros, Paulo Gomes e 
Marta Raposo.

A apresentação do li-
vro da autora Maria-
-Adelaide Oliveira "O 

Manuscrito" antes que a 
Memória se apague. O 
Manuscrito é sem dú-
vida uma viagem pelo 
passado, um romance 
de amor, uma história 
de mulheres de outros 
tempos. 

Vale a pena ler ou en-
tão oferecer a alguém já 
que estamos na época 
do Natal faz uma oferta 
excelente. 

A Paula Ferreira tam-
bém apresentou algu-
mas das suas obras de 
pinturas.

A equipa "Lusophone" 
é composta presente-
mente por Clementina 
Santos - Notas de lá e de 
cá com as colaboradoras 

FRANCISCA
REIS

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

Com mais de 25 anos de experiência
TEL.: 450-477-7888

www.rinoxgroup.com

Adelaide Oliveira, Paula 
Ferreira, Joaquina Pires 
e Glória Sousa às se-
gundas e quartas-feiras, 
Marta Raposo - Agen-
da cultural terça-feira, 
Francisca Reis - Hora 
Acoriana quinta-feira, 
Rafael Gaspar, Elizabeth 
Carreiro e Paulo Lou-
renço - Conversa fiada 
as sextas-feiras, Amilcar 
Gomes - Já cá não esta 
quem falou.

A equipa agradece a 
todos que vieram apoiar 
e oferecer o seu dom a 
RCV para a sua campa-
nha financeira "A gran-
de renovação". Um bem-
-haja a todos. 
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A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOSEMPREGOS

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

SÓ PARA RIR

Pessoa para servir Tempo parcial do 
sábado até à segunda-feira numa

residência de pessoas da terceira ida-
de em St Leonard.

514-725-0555/514-725-2929
INFO@GROUPELEPARC.COM

SIGNOR TERRY
Precica-se de uma senhora que é cos-

tureira para aranjar casacos a 
tempo inteiro ou parcial.
514-376-2880

NECROLOGIA

†

†

Procura-se senhora para fazer limpe-
za de uma casa, uma vez por semana. 
A pessoa deve falar pelo menos fran-

cês ou inglês.
514-369-0559

RICARDO RAPOSO
1948-2022

Faleceu em Laval, no dia 23 
de novembro de 2022, com 74 
anos de idade, o senhor Ricar-
do Raposo, natural da Matriz 
cidade da Ribeira Grande, 
São Miguel, Açores. Esposo 
da Sra. Julieta Raposo. Deixa 
na dôr a sua esposa, seus fi-
lhos Mário (Patricia) e Nelson 
(Tina), seus netos Florence, 
Thomas, Zak e Léa. Seus ir-
mãos Ildeberto (Izilda), Eduino 
(Agrinoalda) e Estrela (Fran-
cisco). Cunhada Helena Rapo-
so, cunhado António Branco, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
2159, Boul. St Martin, Laval, QC 
www.memoria.ca | 514-277-7778
A missa de corpo presente teve lugar na Capela do 
Mausoléu no dia 26 de novembro de 2022 e foi sepulta-
do no Mausoléu St-Martin.  A familia vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem-haja.

VITOR MANUEL CARVALHO
1950-2022

Faleceu em Laval, o senhor Vi-
tor Manuel Carvalho, no dia 26 
de novembro de 2022, com 72 
anos de idade, natural da Fajã 
de Cima, São Miguel, Açores. 
Filho dos já falecidos Ernesto e 
Maria da Conceição e esposo 
da já falecida Maria Melo Me-
deiros. Deixa na dôr a seu filho 
Steven Medeiros, sua irmã Ma-
ria de Lurdes (António), cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
2159, Boul. St Martin, Laval, QC 
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira, dia 2 de dezembro de 
2022 das 17h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. A 
missa de corpo presente terá lugar no sábado, dia 3 
de dezembro de 2022 na igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Laval, 1815 rua Favreau, às 10h e será se-
pultado no Mausoléu St-Martin.
 A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.

† NATALIA ANDRÉ
1932-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
28 de novembro de 2022, 
com 90 anos de idade, a 
senhora Natalia André, 
natural da Lomba da Maia, 
São Migue, Açores. Esposa 
do Sr. Manuel Rebelo.
Deixa na dôr seu esposo, 
sua filha Nivalda, sua neta 
Ashley, familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
3254, Bellechase, Montreal, 
QC 
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório será quinta-feira 1 de dezembro de 2022 das 
17h às 19h e sexta-feira das 8h30 às 9h30. A missa de 
corpo presente terá lugar sexta-feira às 10h na igreja 
Santa Cruz e será sepultada em cripta no Mausoléu St-
Martin, 2159 Boul. St-Martin em Laval. Renovam com 
profunda saudade a missa do 7º dia que vai se realizar 
domingo 4 de dezembro de 2022 às 11h30 na igreja 
Santa Cruz. 
A familia vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.

NECROLOGIA
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 P J V E D GM GS
1-Países Baixos 7 3 2 1 0  5  1
2-Senegal 6 3 2 0 1  5  4
3-Equador 4 3 1 1 1  4  3
4-Catar 0 3 0 0 3  1  7

 P J V E D GM GS
1-Inglaterra 7 3 2 1 0  9  2
2-USA 5 3 1 2 0  2  1
3-Irão 3 3 1 0 2   4  7
4-País de Gales 1 3 0 1 2  1  6

 P J V E D GM GS
1-Argentina 6 3 2 0 1  5  2
2-Polónia 4 3 1 1 1  2  2
3-México 4 3 1 1 1  2  3
4-Arábia Saudita 3 3 1 0 2  3  5

 P J V E D GM GS
1-França 6 3 2 0 1  6  3
2-Austrália 6 3 2 0 1  3  4
3-Tunísia 4 3 1 1 1  1  1
4-Dinamarca 1 3 0 1 2  1  3

 P J V E D GM GS
1-Espanha 4 2 1 1 0 8 1
2-Japão 3 2 1 0 1 2 2
3-Costa Rica 3 2 1 0 1 1 7
4-Alemanha 1 2 0 1 1 2 3

 P J V E D GM GS
1-Croácia 4 2 1 1 0 4 1
2-Marrocos 4 2 1 1 0 2 0
3-Bélgica 3 2 1 0 1 1 2
4-Canadá 0 2 0 0 2 1 5

 P J V E D GM GS
1-Brasil 6 2 2 0 0 3 0
2-Suíça 3 2 1 0 1 1 1
3-Camarões 1 2 0 1 1 3 4
4-Sérvia 1 2 0 1 1 3 5

 P J V E D GM GS
1-Portugal 6 2 2 0 0 5 2
2-Gana 3 2 1 0 1 5 5
3-Rep. da Coreia 1 2 0 1 1 2 3
4-Uruguai 1 2 0 1 1 0 2

2022/11/24
URUGUAI      REP. COREIA

2022/11/24 
PORTUGAL           GANA

2022/11/28
REP. COREIA            GANA

2022/11/28 
PORTUGAL        URUGUAI

2022/12/02
Gana 10:00 Uruguai

2022/12/02 
Rep. da Coreia 10:00 Portugal

2022/11/24
SUÍÇA             CAMARÕES

2022/11/24
BRASIL                   SÉRVIA

2022/11/28 
CAMARÕES           SÉRVIA

2022/11/28
BRASIL                     SUÍÇA

2022/12/02
Sérvia 14:00 Suíça

2022/12/02
Camarões 14:00 Brasil

2022/11/23
MARROCOS       CROÁCIA

2022/11/23
BÉLGICA             CANADÁ

2022/11/27
BÉLGICA       MARROCOS

2022/11/27
CROÁCIA            CANADÁ

2022/12/01
Croácia 10:00 Bélgica

2022/12/01
Canadá 10:00 Marrocos

0 0
 1 0

2022/11/23
ALEMANHA            JAPÃO

2022/11/23
ESPANHA      COSTA RICA

2022/11/27
JAPÃO           COSTA RICA

2022/11/27
ESPANHA       ALEMANHA

2022/12/01
Japão 14:00 Espanha

2022/12/01
Costa Rica 14:00 Alemanha

 1 2
 7 0

2022/11/22
DINAMARCA        TUNÍSIA

2022/11/22
FRANÇA         AUSTRÁLIA

2022/11/26
TUNÍSIA    AUSTRÁLIA

2022/11/26
FRANÇA    DINAMARCA

2022/11/30
TUNÍSIA    FRANÇA

2022/11/30
AUSTRÁLIA     DINAMARCA

0 0
4  1

2022/11/22
ARGENTINA     ARÁBIA SAUDITA

2022/11/22
MÉXICO              POLÓNIA

2022/11/26
Polónia 8:00 Arábia Saudita

2022/11/26
Argentina 14:00 México

2022/11/30
Polónia 14:00 Argentina

2022/11/30
Arábia Saudita 14:00 México

 1 2
0  0

2022/11/21
INGLATERRA              IRÃO

2022/11/21
USA           PAÍS DE GALES

2022/11/25
PAÍS DE GALES        IRÃO

2022/11/25
INGLATERRA               USA

2022/11/29
IRÃO                            USA

2022/11/29
PAÍS DE GALES             INGLATERRA

6 2
1 1

2022/11/20
CATAR               EQUADOR

2022/11/21
SENEGAL  PAÍSES BAIXOS

2022/11/25
CATAR                SENEGAL

2022/11/25
PAÍSES BAIXOS       EQUADOR

2022/11/29
PAÍSES BAIXOS   CATAR

2022/11/29
EQUADOR          SENEGAL

0 2
0 2

1 0
 2 0

0 0
3 2

1 3
1 1
2 0
1 2

0 2
0 0
0 1
0 3

0 2
0 0
0 1
0 3

0 1
2 1
1 0
1 0

Países Baixos

Estados Unidos

 

Austrália

Inglaterra

Senegal 

França

 

JOÃO MOUTINHO DEIXA A
MLS E RUMA AO SPEZIA, 
DA SERIE A
Luca Gotti, treinador do Spezia, 

anunciou nesta quarta-feira que 
João Moutinho, lateral esquerdo 
português, vai reforçar o clube italia-
no da Serie A.

O jogador de 24 anos, formado no 
Sporting, termina contrato com os 
Orlando City no final de 2022 e vai 
deixar a MLS para regressar à Euro-
pa. «A transferência está concluída, 
mas acho que precisamos da apro-
vação da FIFA. O João é um joga-
dor que tem estado muito bem na 
equipa dele, ainda vai precisar de se 
adaptar ao futebol italiano, mas tem 
qualidades que eu aprecio», des-
creveu Gotti.

Ruben Amorim: «Se tiver de sair
será pela cláusula ou para casa»
Ruben Amorim falou da reno-

vação do contrato na confe-
rência de imprensa que se se-

guiu à goleada ao Farense (6-0), na 
estreia do Sporting na Taça da Liga:

- Em relação aos pormenores do 
meu contrato, é uma coisa particular 
e não vou estar a dar justificações. É 
uma coisa minha, de mim ninguém 
precisa de saber nada. A renovação 
foi feita por três anos, sabendo que os 
jogos é que ditam, isso não mudou, 
tendo um a no ou três anos.

- Interesses de fora sempre houve, 
o que digo é que se tiver de sair será 
pela cláusula ou para casa. São as 
únicas duas maneiras. Gosto de estar 
aqui, sabendo que estou a gastar al-
guns créditos que tinha desde a fase 
má. Sabemos que poemos fazer me-
lhor pelo clube. Gosto de estar cá.

- O que o contrato diz é que estou 

aqui para a luta com todos os sportin-
guistas. Vai ser difícil, os lugares de 
Champions vão diminuir, sou menos 

ingénuo do que era há três anos, o que 
digo é que estou aqui com eles, gosto 

de estar cá. Se tiver de sair, alguém vai 
ter de pagar a cláusula. Isso dá-nos 
tranquilidade para evitar a conversa 

se ia ou não renovar contrato.

0 1
 1 1

3 3
1 0

0 2
4 1

2 3
2 0
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PRÓXIMOS JOGOS
1/12 Grp.H A. de Viseu   7:45 Estoril Praia
 Grp.B Marítimo 12:00 Rio Ave
 Grp.F Vitória SC 15:45 B SAD
2/12 Grp.H Torreense 15:45 FC Famalicão
3/12 Grp.D Casa Pia AC 12:00 SC Braga
 Grp.D Trofense 15:45 Paços de Ferreira
4/12 Grp.G FC Arouca 12:00 Leixões
5/12 Grp.A CD Mafra 15:45 FC Vizela
6/12 Grp.H Estoril Praia 15:45 Torreense

ÚLTIMOS RESULTADOS
30/11 Grp.B Sporting   6-0 Farense
29/11 Grp.G Santa Clara   1-1 UD Oliveirense
27/11 Grp.F Boavista   1-0 Vilafranquense
 Grp.C Moreirense   4-2 Est. Amadora
 Grp.E Gil Vicente   2-0 Nacional
 Grp.E Portimonense   2-0 SC Covilhã
26/11 Grp.C Benfica   2-0 FC Penafiel
 Grp.D SC Braga   3-0 Trofense
 Grp.H FC Famalicão   1-1 Académico de Viseu
 Grp.G UD Oliveirense   0-0 Feirense
25/11 Grp.A FC Porto   2-2 CD Mafra

RESULTADO FINAL

MAN OF THE MATCHMUNDIAL 2022: PORTUGAL 2-0 URUGUAI

No barco do comandante Bruno
à descoberta do mundo
De vento em popa, assim vai 

Portugal no Mundial 2022.
A Seleção apurou-se para os 

oitavos de final ao vencer o Uruguai por 
2-0, com um bis de Bruno Fernandes, e, 
no derradeiro jogo, frente à Coreia do 
Sul, pode só com um empate (ou nem 
isso, caso o Gana não vença por mais de 
dois golos) confirmar o primeiro lugar 
no grupo.

O maiato foi o comandante do triunfo 
luso e Portugal bem pode partir à des-
coberta do mundo, ali, junto às areias 
do deserto, bem perto de onde outrora 
chegaram destemidos navegadores.

Tudo começou com uma primeira par-
te amarrada como um nó de marinhei-
ro. Portugal fez o dobro dos remates (9-
4) e dos passes (340-155), mas não era 
fácil encontrar caminhos para a baliza 
do Uruguai. A «celeste»  teve a melhor 
oportunidade antes do intervalo, quan-
do, aos 32m, Bentancur rompeu e só 
não marcou porque encontrou o muro 
Diogo Costa pela frente.

O Uruguai lançou Coates de início 
(Ugarte, o outro sportinguista, ficou no 
banco) e armou um 3-5-2 para suster o 
4-2-3-1 de Fernando Santos, que mu-
dou três de início, lançando Pepe, Wi-
lliam e Nuno Mendes para os lugares de 
Danilo, Otávio e Raphael Guerreiro.

A Danilo e Otávio lesionados acabou 
por se juntar Nuno Mendes, que aos 
42m saiu em lágrimas após ressentir-se 

de um problema muscular.
Mais problemas para Portugal, que ha-

via de entrar na rota triunfal no segundo 
tempo.

Lembram-se do encontro entre Ronal-
do e Bruno Fernandes na concentração 
da Seleção para este Mundial?Muita 
tinta fez correr, quando afinal CR7 
terá perguntado ao ex-companheiro de 
equipa «Vieste de barco?», gracejando 
por um alegado atraso.

Pois, Bruno terá levado o seu barco 
para o Qatar e convidado todos para 
subirem a bordo com ele ao leme. Em 
campo, ele e Ronaldo entendem-se na 
perfeição. Foi assim aos 54m, quan-
do Ronaldo tocou na bola apenas com 
a aura e isso foi suficiente para bater o 
guarda-redes Rochet.

«O golo é de Bruno», sentenciou a 
FIFA, num lance que inicialmente dei-
xou dúvidas autorais.

Seguiu-se a reação uruguaia. Suárez 
entrou para o lugar de Cavani e Maxi 
Gómez para o de Darwin. Maxi, o me-
nos famoso dos avançados «charruas», 
acabou por acertar no poste, aos 75m, 
na melhor oportunidade da equipa de 
Diego Alonso.

Foi o toque a reunir para a equipa das 
quinas. Poucos minutos depois, Fer-
nando Santos, que inicialmente colocou 
Bruno ao lado de William no miolo, 
lançou Palhinha e Matheus Nunes para 
segurar o meio-campo (além de Gonça-

lo Ramos para o lugar de Ronaldo).
Bruno e Bernardo acabariam, lá na 

frente, por levar o barco a bom porto: o 
mágico do Man. City segurava a bola, 
enquanto o capitão do Man. United fa-
zia tudo o resto.

Aos 90m, Bruno converteu com o pu-
linho da ordem o penálti inventado por 

si, quando meteu a bola entre as pernas 
de Giménez, que deu mão na área. Já em 
cima do apito final, de novo Bruno ha-
veria de estar por duas vezes à beira do 
hat-trick: um remate foi defendido por 
Rochet e outro só foi parado pelo poste.

Não era preciso mais para o coroar 
frente a um Uruguai que em 2018 foi o 
carrasco de Portugal nos oitavos de final 
do Mundial da Rússia.

Com bússula e astrolábio foi o co-
mandante Bruno a guiar a armada 
lusa.  Contra ventos e marés, Portugal 
segue à descoberta de um desafio que 
tem o tamanho do mundo.

GRUPO A J GM GS P
1-CD Mafra 1 2 2 1
2-FC Vizela 1 2 2 1
3-GD Chaves 1 2 2 1
4-FC Porto 1 2 2 1

GRUPO B J GM GS P
1-Sporting 1 6 0 3
2-Rio Ave 0 0 0 0
3-Marítimo 0 0 0 0
4-Farense 1 0 6 0

GRUPO C J GM GS P
1-Moreirense 2 6 3 6
2-Benfica 2 5 2 6
3-E. Amadora 2 4 7 0
4-FC Penafiel 2 1 4 0

GRUPO D J GM GS P
1-SC Braga 1 3 0 3
2-P. Ferreira 1 1 1 1
3-Casa Pia AC 1 1 1 1
4-Trofense 1 0 3 0

GRUPO E J GM GS P
1-Gil Vicente 2 4 2 4
2-Nacional 2 2 2 3
3-Portimonense 2 2 2 3
4-SC Covilhã 2 2 4 1

GRUPO F J GM GS P
1-Boavista 2 4 2 6
2-Vitória SC 1 0 0 1
3-Vilafranquense 2 0 1 1
4-B SAD 1 2 3 0

GRUPO G J GM GS P
1-Leixões 2 4 2 6
2-Feirense 2 1 1 2
3-Oliveirense 3 2 3 2
4-FC Arouca 1 1 1 1
5-Santa Clara 2 2 3 1

GRUPO H J GM GS P
1-A. de Viseu 2 2 2 2
2-Torreense 2 2 2 2
3-CD Tondela 2 1 1 2
4-Famalicão 1 1 1 1
5-Estoril Praia 1 0 0 1

MARCADORES
TRÊS GOLOS:
Marcus Rashford [Inglaterra]
Kylian Mbappé [França]
Cody Gakpo [Países Baixos]
Enner Valencia [Equador]

DOIS GOLOS:
Álvaro Morata [Espanha]
Cho Gue-sung [República da Coreia]
Ferrán Torres [Espanha]
Andrej Kramaric [Croácia]
Bukayo Saka [Inglaterra]
Olivier Giroud [França]
Richarlison [Brasil]
Mohammed Kudus [Gana]
BRUNO FERNANDES [PORTUGAL]
Lionel Messi [Argentina]
Mehdi Taremi [Irão]
Salem Al Dawsari [Arábia Saudita]



12 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 1 DÉCEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 1ST OF DECEMBER 2022PUBLICIDADE

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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