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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

Se Receber Prendas de Natal
em Dinheiro pago Imposto?

Receber presentes faz parte do 
roteiro cultural das festivi-
dades natalícias, colocados 

junto da árvore de natal, mas há ainda quem persista 
com a tradição de colocar o “sapatinho na janela do 
quintal”, ou importando a tradição norte-americana 
deixar junto da árvore de natal um copo de leite e 
uma bolacha (normalmente de gengibre e em for-
mato de um boneco sorridente), como forma de 
agradecimento ao pai natal, para que possa ter for-
ça e energia, para entregar todas as prendas a tempo 
e a horas e a todos, ao mesmo tempo que envolve o 
mundo em magia, nesta noite magnífica do dia 24 
de Dezembro.

Por esta altura do ano a generosidade por vezes não 
tem conta nem medida. Fazem-se doações em dinhei-
ro, muitas delas de grande valor, sem, contudo, haver 
a preocupação de lhe conferir tutela fiscal. Será o caso, 
dos presentes em dinheiro em quantia superior a 500 
euros, que ter-se-á de pagar 10% do valor da prenda 
em imposto, embora a lei preveja excepções, quando 
estamos perante as doações feitas a ascendentes e des-
cendentes (pais, avós, filhos e netos), entre cônjuges 
ou que vivam em união de facto. No entanto, mesmo 
que o donatário esteja isento do pagamento encontra-
-se obrigado a declarar a doação à Autoridade Tribu-

tária, na data em que a mesma ocorreu, devendo ser 
comunicada até ao fim do terceiro mês seguinte à doa-
ção. No caso do donatário, receber, mais do que uma 
doação, terá de ser declarado cada uma num modelo 
individual (modelo 1 do imposto de selo incluindo os 
anexos I e II).

No preenchimento da declaração terá de identificar 
o grau de parentesco que o liga ao doador, sendo atra-
vés dessa identificação que as Finanças determinam se 
tem imposto de selo a pagar ou não. O artigo 1º do 
Código de Imposto de Selo, no seu número 5, isenta 
do pagamento de imposto os donativos conforme os 
usos sociais, de bens ou valores, até ao montante de 
500 euros. Se excederem este montante ficam sujeitos 
ao pagamento da verba 1.2 da Tabela Geral ou seja, a 
10% do valor declarado.

Com a submissão da declaração é calculado o valor 
do imposto, sendo apenas devido no caso de a doação 
ter sido feita por tios, primos, amigos etc, que deverá 
ser pago até ao fim do segundo mês seguinte ao da no-
tificação que receber da Autoridade Tributária, sendo 
admissível o pagamento a prestações quando o impos-
to for superior a mil euros. Caso não apresente ou haja 
atraso no prazo de entrega serão aplicáveis coimas, que 
consoante a sua natureza pode variar entre o valor do 
imposto e o seu dobro.

Desejo à grande família deste Jornal, a todos vós um 
Santo e Feliz Natal, na companhia de todos aqueles de 
mais amam e da Voz de Portugal.

Fobos e Deimos 
MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

Medo e Terror, não me refiro aos satélites de 
Marte, nem aos mitológicos filhos de Ares 
(Marte) e Afrodite (Vênus) que conduziam 

o carro do Senhor da Guerra. Esses três deuses retra-
tam os tempos atuais de pandemia e ódio político: o 
medo do que os inconformados possam fazer a qual-
quer um, o terrorismo que se revela e uma guerra 
civil iminente pela divisão equitativa aparentemente 
das forças equipadas com armas. 

Com a vacinação de boa parte da população, eu acre-
ditava que a Covid-19 cairia para números insignifi-
cantes, mas com o relaxamento das medidas profiláti-
cas, assustei-me com as estatísticas da Covid porque a 
situação está piorando e precisamos de um pouco mais 
de atenção. Saímos de uma média de 48 mortos por 

dia, há 5 semanas, para 159 na antevéspera de Natal. 
Estamos criando as condições para que apareça uma 
variante que vença as vacinas atuais e estrague o carna-
val. E as compras de vacinas estão quase paradas. 

Extremistas pedem golpe, incitam à insurreição, pela 
mentira, autoridades armadas encarregadas da segu-
rança pública, utilizando meios de comunicação de 
massa modernos, como redes sociais, diante da tibie-
za da Justiça. Bloquearam estradas com anuência das 
polícias militares, especialmente a rodoviária federal. 

Ocuparam as frentes das Forças Armadas, com a con-
descendência até de generais e demais autoridades. 
Destroem propriedades privadas e públicas e atacam 
uma delegacia federal e ficam impunes. A Polícia não 
prendeu ninguém até hoje... Anuência? Não, prevari-
cação e, gravíssimo, cumplicidade em crimes previstos 
na legislação. A história mostra que a impunidade pio-
ra a situação. E veja que vem da Alemanha o exemplo: 
foram presos 25 integrantes do movimento de extrema 
direita Reichsbürger (Cidadãos do Império Alemão) 
acusados de planejar derrubar o Estado com um golpe 
violento. Entre os presos, encontram-se uma juíza, um 
príncipe, um membro das Forças Especiais e diversos 
ex-militares. Estima-se que o movimento Reichsbür-
ger tenha até 21 mil seguidores. 

No Brasil não há prisão nem ameaça de punição. Essa 
impunidade incentivou os extremos: um ato terroris-
ta dentro do nosso território, uma bomba em um ca-
minhão de querosene de aviação e no aeroporto, com 
potencial enorme de mortes. Legislação temos para 
punir duramente estes terroristas. Curiosamente, não 
podemos enquadrá-los na Lei contra o terrorismo (Lei 
13.260/2016) por uma tecnicidade idiota: "Art. 2º O 
terrorismo consiste na prática por um ou mais indi-
víduos dos atos previstos neste artigo, por razões de 
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia e religião". É óbvio que essas razões têm que ser 
extirpadas da lei, é terrorismo, independente da mo-
tivação, mesmo que seja um louco, todos os atos co-
metidos com a finalidade de provocar terror social ou 
generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a 
paz pública ou a incolumidade pública. Como ensina 
Occam, mais simples, melhor. Uma nação que cum-
pra seu papel progressista no mundo tem que vencer o 
medo do terror, punir criminosos e ensinar seu povo o 
que seja ordem, liberdade e democracia! 

MATANÇA DO PORCO
A comissão do Divino Espírito Santo de São Pedro de 
Santa Teresa organiza na igreja Nossa Senhora de Fáti-
ma em Laval a sua festa tradicional da Matança do Porco 
no dia 25 de fevereiro de 2023 às 19h. Animado pelo con-
junto Contacto, David deMelo e Sylvie Pimentel. Por favor 
reservar antes do dia 1 de fevereiro de 2023: Humberto 
Soares 514-826-0851 ou Kathy Soares 514-293-1021.

MATANÇA DO PORCO
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua 
festa tradicional, Matança do Porco no dia 4 de fevereiro 
de 2023 às 19h. Animado pelo Maestro Brian Ferreira. 
Preço 40 músicos. Por reservar: José Machado: 514-803-
4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Resoluções de Novo Ano

Já estamos em 2023 e aprovei-
tando algumas leituras com as 
quais me deparei ao longo do 

ano e muitas até repetidas, verifi-
co a atualidade de muitos concei-
tos e ideias de tempos longínquos 

onde o governo da sociedade e a postura cívica 
dos cidadãos eram assuntos de meditação entre 
muitas personalidades históricas. 

Um exemplo é a coletânea de apontamentos de 
Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, 
apontamentos estes que revelam um espírito de 
reflexão profundo rodeado de exemplos que ele 

mesmo enumera, que contribuíram para a sua for-
mação. 

Desses apontamentos vemos que eles poderiam se 
aplicar sem qualquer alteração aos tempos atuais, 
na forma de comportamento individual que deve-
ria transparecer em cada cidadão e nos represen-
tantes que ascendem a cargos governativos. 

Naturalmente me dirão que isto é utópico, mas 
sabendo que indivíduos o conseguiram deveria 
ser algo relevante para o cidadão e principalmente 
para os líderes da sociedade. 

Em vez disso verificamos uma decadência en-
capuçada onde se idolatra personalidades dese-
quilibradas e todas as suas extravagâncias, onde 
a temperança e firmeza de caracter fundada em 
princípios humanistas é completamente obliterada 

pelo egoísmo apelidado de individualismo, liber-
dade, etc. Esta intemperança revela-se a cada passo 
nas mentiras e na falsidade com que a sociedade 
se movimenta nos seus negócios internos e mesmo 
entre nações, fazendo ressurgir velhos medos e in-
seguranças transparecendo nos conflitos que vão 
surgindo aqui e ali com destaque para a guerra da 
Rússia na Ucrânia. 

Face a esta intemperança que domina a socieda-
de, que se descuidou da sua própria educação, a 
resolução da Humanidade para 2023, e diria mes-
mo para muitos anos a vir, seria o cultivo de uma 
elevação que há muito se perdeu, onde o bem estar 
material se sobrepôs à necessidade de educação, 
educação esta que se tornou uma tecnicidade onde 
assistimos a inúmeros “génios” que dominam al-
guns campos específicos do saber mas que revelam 
uma falta de profundidade gritante, dolorosa mes-
mo, que fica saliente a cada comentário que fazem 
que vai muitas vezes para além do ridículo. 

A Humanidade mais do que nunca revela a sua 
deficiência, e não se trata em termos de segurança 
ou de conhecimento tecnológico. 

Falta sim sabedoria, sabedoria esta que deveria 
ser a resolução para 2023 numa Humanidade que 
se encontra cada vez mais perdida nas falhas dos 
membros que a constituem. 

Bom Ano Novo!

FIM DO ANO NO ORIENTAL
Depois de dois anos a família 

Orientalista festejou o fim 
do ano com uma boa música 

de Júlio Lourenço e vários artistas da 
nossa Comunidade. 

O Presidente Gilberto Alves desejou 
um BOM ANO 2023 a todos os presentes. O jantar foi 
servido com boa música, braços no ar, chegou o 2023 
com uma grande alegria abrindo as garrafas de cham-

panhe, com muitos abraços e beijos desejando uns aos 
outro um ano muito melhor com muita saúde, paz 
e amor depois de uma caminhada de dois anos com 
muitos obstáculos.

O baile foi até de madrugada. 
O Oriental está de parabéns e lembra para dar con-

tinuação a estas festas teremos ser unidos na próxima 

Assembleia que será no dia 27 de janeiro 2023. São to-
dos bem-vindos a vir e dar uma mãozinha no nosso 
clube.

PARABÉNS AO CLUBE ORIENTAL E VIVA O 
ORIENTAL.

TELMO BARBOSA

VAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVEVAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVE
COM GRANDES SURPRESASCOM GRANDES SURPRESAS
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solidariedade, amizade e respeito pelo 
próximo. Este ano devem ser afirmados 
com maior frequência no nosso quoti-
diano, vividos com maior intensidade. 

No plano gastronómico foi um nun-

ca mais acabar de excelentes iguarias, 
devendo-se muito a excelente equipa da 
cozinha chefiada pela Sra. Cristina An-
tunes e toda a equipa administrativa. 

Estão de parabéns pelo excelente traba-

lho não esquecendo o grupo de jovens 
que serviram ao longo de toda a festa,.

Depois do jantar e ao longo do mesmo 
intervalado houve musica para todos os 
gostos proporcionada pelo excelente DJ 

COMUNIDADE

Um Grande Réveillon do Grupo Folclórico
e Etnográfico Português de Montreal

O Grupo Folclóri-
co & Etnográfi-
co Português de 

Montreal, realizou na sala de festa da 
Igreja St. Enfant de Jesus, a sua festa 
de fim de ano, chamada de reveillon, 
numa sala a rebentar pelas costuras, 

JORGE MATOS
E FOTOS DE 
JOÃO ARRUDA

como diz o povo pleno de pessoas ra-
diantes por se atenderem a um novo 
ano. 

A sala bem decorada para este lindo 
evento marcante na comunidade, diga-
mos que foi mais uma reunião de "fa-
milias portuguesas" com os valores que 
nós são próprias tal como fraternidade, 

Fábio Bastinhas, vindo de Portugal.
Dois anos sem ter nada,... foi um bem 

de Deus que alguém pensou a nossa co-
munidade para realizar uma festa digna 
para a comunidade.

Ao mesmo tempo quer convidar to-
dos os comerciantes a vir a vossa festa, 
o Folclórico & Etnográfico Português 
de Montreal pensou aos comerciantes 
e querem agradecer todos os organi-
zsmos que ajudaram este lindo grupo 
para vir e festejar, uma festa dedicado 
a todos os comerciantes da nossa co-
munidade.

O cartaz está nesta linda página, e só 
chamar e reservar. A Voz de Portugal 
estará presente nesta festa 
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Fotos na passagem de ano na comunidade
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao 
que o seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente. 
Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a 

pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise 
de modo a determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com 
prudência e sabedoria.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Corte com o passado. Alimentar 
paixões antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e 
deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha 

atenção no seu trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer 
aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o 
seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita 
que comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem 

a sua relação. Saúde: Tendência para problemas circulatórios. Dinheiro: 
Esteja consciente das suas capacidades e lute por conseguir atingir os 
seus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento 
inesperado fará com que se sinta muito querido e desejado pelos 
seus. Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia 

pois, para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de colesterol 
e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Poderá andar mais nervoso 
do que o habitual, o que fará com que tenha dificuldade em cumprir os 
seus compromissos. Com o tempo poderá ver a sua situação melhorar. 
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, 
mas evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: 
Concentre a sua atenção e energia na cura de um problema de 

saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer 
com que tenha de fazer uma escolha difícil. 
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua 
família. Aproveite para passear e fazer programas diferentes 
e divertidos. Saúde: Está com maior propensão para ter dores 

musculares. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba 
aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Terá 
mais energia. Aproveite para se dedicar mais a uma modalidade 
desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado 

pelos seus superiores hierárquicos, que o saberão recompensar da melhor 
forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-
se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a 
sua presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie 

os seus familiares, mas pense mais no seu bem-estar. Dinheiro: Está 
favorecido, contudo não coloque em risco a sua estabilidade financeira. 
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo querido. Evite que 
um pequeno desentendimento ponha em risco uma amizade 
de longa data. Saúde: Deve tomar as devidas precauções para 

aliviar os sintomas de uma alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode 
dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma 
tarefa que lhe tinha sido atribuída a si. 
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos 
da sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas 
são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. 

Saúde: Evite fazer refeições pesadas pois terá tendência para problemas 
digestivos. Dinheiro: Período favorável para iniciar um curso. Vá em 
frente, aposte em si mesmo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu 
par numa discussão por um assunto trivial. Saúde: Tendência 
para a nostalgia, combata-a tendo pensamentos mais otimistas. 

Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante 
reunião de trabalho. Não desista perante as dificuldades. 
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo pode precisar da sua ajuda. 
Esteja disponível e seja um bom ouvinte. 
Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. 

Dinheiro: Período muito favorável no setor financeiro. Invista em si, não 
desperdice as oportunidades. 
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Um bom ano novo

Este ano, o meu Natal foi muito 
diferente daqueles natais que 
eu vivi no passado. Desde a 

minha infância, sempre me lembro 
de ir à missa do galo e, por isso, um Natal sem a missa 
da meia-noite não poderia ter o sabor próprio desta 
festividade, tão mágica e deslumbrante, e que desde 
sempre aprendi a celebrar em família.

Mesmo quando fui emigrante, em terras do Que-
beque, sempre fui à Missa da meia noite ou das onze 
da noite, conforme determinava o celebrante, pois era 
a forma de me manter umbilicalmente ligado ao meu 
berço natal na ilha de S. Miguel. Por isso, como este ano 
não fui à missa do galo pensei que o Natal não seria a 
mesma coisa.

Pelo contrário… Mesmo longe da minha terra, vivi 
intensamente este Natal, dentro das circunstâncias pos-
síveis, em que procuramos que o mais importante não 
fosse descurado, procurando vivenciar  aquela noite em 
que milhares de anjos deram a notícia aos pastores e en-
toavam glórias ao Altíssimo e paz na terra aos homens.

Como me encontrava num dos últimos andares do 
alto prédio onde nos alojamos, perto da meia noite, o 
meu neto, de apenas 7 anos de idade, olhou deslumbra-
do para a janela onde se viam milhares de luzes cintilan-
tes da cidade e que no horizonte se poderia adivinhar a 
localização do aeroporto... Na sua inocência, ele descor-
tinou umas luzes a piscar no ar e logo deduziu que era 
o trenó do pai natal puxado pelas renas, provindas da 
Lapónia, pois desde o anoitecer acompanhava, meticu-
losamente, através do telemóvel do pai, o percurso de S. 
Nicolau. Ele ficou maravilhado com a sua descoberta. A 
família, cúmplice com o velhinho vestido de vermelho, 
teve sucesso na artimanha e lá se conseguiu ouvir um si-
ninho e, como por encanto, apareceram as prendas que 
foram sofregamente desembrulhadas.

Todos cantaram a mais célebre melodia de Natal “Noi-
te Feliz”, enquanto que a figura do Menino Jesus era 

colocada na manjedoura do presépio que há dias aguar-
dava aquele momento para que o encanto e a beleza da 
gruta pudesse finalmente estar completa.

Felizmente, as novas tecnologias proporcionam-nos 
num clic uma ligação de qualquer parte de mundo, ao 
lugar mais ermo que exista à face da terra. Como tal, foi 
com grande emoção que abri a página da internet onde 
se iria transmitir a missa do galo da minha terra, e assim 
consegui acompanhar as cerimónias próprias da noite 
mais bela do ano.

Apreciei, e de que maneira, as inovações que o novo 
padre implementou na minha Paróquia, pois foram fas-
cinantes e até quase “sentia” o cheiro dos incensos que 
perfumavam a figura do Menino-Jesus, na sua humilde, 
mas bela manjedoura em Rabo de Peixe. Vi de longe, de 
muito longe, o lindo sorriso daquele Menino que cele-
brávamos o seu nascimento e que de forma tão ininte-
ligível aos olhos do mundo consumista quis nascer, de 
uma maneira inesperada, de uma Virgem desde sempre 
singular.

Fui à missa no dia 25 de dezembro. Entrei mais cedo na 
igreja de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e fiquei 
profunda e gratamente admirado pela beleza singela 
daquele templo, de linhas retilíneas, sem a profusão do 
barroco, num estilo simples que nos ajuda a interiorizar 
o ambiente tranquilo que ela nos proporciona. A Igreja 
estava quase vazia e pude escolher um lugar discreto, 
não muito longe do altar. 

Perto da hora da missa, inesperadamente, o templo 
parecia ser pequeno para tantos fiéis que chegaram para 
participar na celebração festiva. Foi uma missa solene, 
com um pequeno coro acompanhado de apenas um 
violão, mas que com a ajuda da assembleia mais parecia 
um coro de uma catedral, onde todos entoavam cânti-
cos conhecidos, próprios da quadra natalícia e que nos 
remetiam para a lembrança da nossa infância, em que 
aprendíamos as mais deliciosas melodias, passadas de 
geração em geração.

O celebrante era um brasileiro e, como tal, a missa foi 
mesmo muito animada, num ritmo que apreciei viva-
mente. Na homilia ele contou que fora a uma loja de 
chineses comprar uns postais de natal para enviar para 
os amigos que deixara no seu país, por ali ser mais bara-
to e questionou o vendedor se não haveria outro género 
de postais, ao que o chinês prontamente respondeu, de 
forma arrevesada, que o “miúdo” sem roupa era sempre 
o mesmo, o que provocou uma genuína gargalhada da 
assistência.

O padre pediu uma salva de palmas quando levantou 
a imagem do Deus-Menino, mas insistiu que aquele 
momento teria de ser vibrante porque o Menino Jesus, 
razão porque nos levou à missa, merecia mais entusias-
mo, ao que os fiéis presentes deram um prolongado e 
caloroso aplauso, seguindo-se a uma vénia que veio 
substituir o beija-menino que os tempos de pandemia 
nos roubou. 

Regressei à ilha e ainda na oitava do Natal, pode ir à 
Matriz do Bom Jesus de Rabo de Peixe e ali apreciar a 
beleza daquele templo ornamentado de forma tão bo-
nita e participar no tríduo do Padroeiro, o Senhor Bom 
Jesus da Cruz. Um bom ano.
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Morreu a cantora Linda de Suza. Tinha 74 anos
A cantora Linda de Suza, intérprete de êxitos 

como "Um Português (Mala de Cartão)", 
morreu hoje, aos 74 anos, devido a "insufi-

ciência respiratória" na sequência de uma infeção 
por covid-19, anunciou o agente à agência France-
-Presse. A artista estava hospitalizada no hospital de 
Gisors, em l'Eure.

Linda de Suza, cujo nome de nascimento era Teolin-
da Joaquina de Sousa Lança, teve vários êxitos na sua 
carreira, entre os quais a canção "Mala de Cartão".

Nascida há 74 anos em Beringel, no concelho de Beja, 
emigrou em 1970 para França, onde fez carreira na 
área da música.

Linda de Suza estreou-se como cantora no restauran-
te Chez Loisette, em Saint-Ouen, a cerca de 6,5 quiló-
metros a norte de Paris, onde foi descoberta pelo com-
positor André Pascal (1932-2001) que a apresentou, 
posteriormente, ao compositor Alex Alstone (1903-
1982).

A etapa seguinte foi a apresentação da cantora na te-
levisão, no programa "Rendez-Vous du Dimanche", de 
Michel Drucker, onde interpretou a canção "Un Portu-
gais" (Vine Buggy/Alex Alstone), cujas vendas do 'sin-
gle' atingiram o Disco de Platina em França em 1979.

A cantora assinara, entretanto, contrato com a dis-
cográfica Carrere, depois de recusada pela Barclay, e 
estava lançado o mote da sua carreira com "Um Portu-
guês (Mala de Cartão)", na qual cantou os lamentos da 
saudade de quem deixou o país, seguindo-se o 'single' 
"Uma moça chorava".

Linda de Suza tornou-se a cantora da comunidade 
emigrante portuguesa, cantando as suas dificuldades 
e saudades do país distante, em temas como "J'ai deux 
pays pour un seul coeur" ou "La Symphonie du Portu-
gal". No seu repertório incluiu temas do cancioneiro 
popular, nomeadamente "Lírio Roxo" e "Malhão, Ma-
lhão", e gravou "Coimbra/Avril au Portugal".

A cantora atuou em Portugal, em 1979, e continuou a 
bater recordes de vendas na década de 1980, publican-
do o álbum "Amália/Lisboa" e 'singles' como "Canta 
Português", "L'Etrangère" ou "Comme Vous".

A sua história foi adaptada à televisão, numa minissé-
rie intitulada "Mala de Cartão" (1988), protagonizada 
por Irene Papas (1919-2021).

Na década de 1990, Linda de Suza deu ainda voz a su-
cessos como "Simplement vivre", "Tu seras mon père", 
"Pars sans un adieu" e "Tiroli, Tirola".

Do seu repertório fazem parte "Holà! La Vie", de sua 
autoria com música de Jean Schmitt, "La Tristesse ne 
fait de bien à personne", de sua autoria com música 
de Vine Buggy, "Rien n'arrête le bonheur", "Mulher, ó 
Mulher", "No olhar do homen que nos ama", "Les oei-
llets rouges", "C'est toi que j'attendais", "Orfeu Negro", 
"Maria Dolores", "Canta Shimilimila" ou "Nasci para 
cantar"

A cantora passou por vários contratempos pessoais, 
que tiveram eco na imprensa: em 2010, tornou públi-
cas as suas dificuldades financeiras e acusou o compa-
nheiro de lhe roubar a identidade; na época, afirmou 
que vivia com cerca de 400 euros mensais, todavia, 
Linda de Suza voltou aos palcos e, entre 2014 e 2017, 
realizou várias digressões.

Em 2020, apresentou um novo projeto, "Postais de 
Portugal", com qual preparava uma nova digressão 
que a pandemia de covid-19 obrigou a cancelar.

O Presidente da República evocou a cantora Linda 
de Suza como "exemplo de determinação" e "um ícone 
francês da imigração portuguesa e, portanto, um ícone 
de Portugal".

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência 
da República na Internet, o chefe de Estado refere que 

"Teolinda de Sousa Lança, que ficou conhecida artisti-
camente como Linda de Suza, foi uma figura a vários 
títulos emblemática".

"Fica na nossa memória como exemplo de determi-
nação e de fidelidade. Foi um ícone francês da imigra-
ção portuguesa e, portanto, um ícone de Portugal. A 
seu filho e netos apresento as minhas sentidas condo-
lências", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta mensagem de pesar, realça-se que Linda de 
Suza acompanhou "uma das maiores vagas migrató-
rias portuguesas", ao emigrar para França em 1970, 
onde "procurou melhor sorte".

Chegou a França "já mãe" e lá se tornaria "a portugue-
sa" por excelência, "dado o seu sucesso como cantora a 
partir do final da década de 70, que lhe proporcionou 
discos de ouro e platina e concertos no Olympia", em 
Paris.

Linda de Suza manteve "sempre explícitas, nos mui-
tos álbuns e singles que gravou, as referências ao seu 
país de origem e à sua odisseia pessoal", simbolizadas 
na expressão "mala de cartão", acrescenta-se na nota.
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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
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Crepe de clara de ovo com tomate

MODO DE PREPARO: 
1- Unte uma frigideira antiaderente com o óleo, aqueça 
bem e em seguida deite a clara de ovo. Espalhe bem e 
deixe cozinhar até ficar sólida. 2- Vire do outro lado e 
deixe cozinhar por mais 1 minuto. 3- Num prato, coloque 
num dos lados do crepe a rúcula, o tomate em fatias 
e por cima o queijo mozzarella também fatiado. Feche 
com o outro lado. 4- Tempere com flor de sal, pimenta, 
azeite e finalize com o mix de sementes e um pouco de 
cebolinho picado.

INGREDIENTES
1 c. de café óleo; 100g cla-
ra de ovo; 20g rúcula; 80g 
(1 unid.) tomate de rama; 
½ unid. queijo mozzarella; 
1 c. de café flor de sal; 1 
q.b. pimenta; 1 c. de chá 
azeite; 1 c. de chá mix de 
sementes; 1 q.b. cebolinho 
fresco

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

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

www.rinoxgroup.com

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

Métricas

O recente con-
trato de Cris-
tiano Ronaldo 

com um clube da Ará-
bia Saudita permite perceber como a 
moral e os Direitos Humanos se mos-
tram verdadeiramente elásticos, susce-
tíveis de serem apreciados por métricas 
quase diametralmente opostas, certa-
mente marcadas por reconhecidas con-
veniências. 

Deste modo, a viagem dos nossos polí-
ticos ao Mundial do Qatar foi verdadei-
ramente um horror, mesmo um terror, 
dado que o país nunca nada havia tido 
que ver com o futebol, era uma ditadu-
ra, ali se violavam os Direitos Humanos, 
com povos diversos do mundo a serem 
explorados do modo mais desumano.

Felizmente, neste caso, os nossos polí-
ticos não satisfizeram aquela condição 
muito nossa, ainda ontem referida por 
José Pacheco Pereira, no PRINCÍPIO 
DA INCERTEZA, que passou na noite 
da CNN Portugal: a cobardia política. A 
verdade é que não houve quem não se 
pronunciasse sobre o tema, com a classe 
política a criticar as viagens – excetua-
ram-se o PS, por via de Santos Silva e An-
tónio Costa, e o PSD, em face da decisão 
de Marcelo Rebelo de Sousa –, e tudo o 
mais a ficar-se sobre a corda bamba: que 
sim, mas é claro... Mais recentemente, 
surgiu o fabuloso casinho do meio mi-
lhão de Alexandra Reis: uma vergonha, 
completamente inaceitável, a população 
a viver a anos-luz de tal exorbitância, 
etc…. A verdade é que o tempo não para, 
seja lá a sua natureza – até existência – a 
que for. De modo que aí nos surgiu o tal 
contrato de Cristiano Ronaldo com um 
clube da Arábia Saudita. Simplesmente, 
desta vez tudo se pautou por uma ale-

gria esfusiante, ao mesmo tempo que o 
ruído nem se nos mostrou, mesmo que 
só de um modo muito ínfimo. Mas com-
preende-se. Objetivamente, entre o Qa-
tar e a Arábia Saudita existem diferenças 
de fundo. Nesta última, o Código Penal 
contém penas inenarravelmente cruéis, 
embora tal seja um tema dos sauditas, 
não algo que tenhamos de apreciar. De-
pois, como tudo faz crer, com o Príncipe 
Salman à frente dos destinos arábicos, 
há a certeza de que se caminha, até de 
modo rápido, para uma democracia. E 
se na Rússia morrem oligarcas, a morte 
de Jamal Kashoggi já lá vai, sendo que a 
passagem do tempo enfraquece a opor-
tunidade judiciária. No fundo, tal mor-
te nunca foi explicada. Um verdadeiro 
mistério! Por fim, os Direitos Humanos, 
em veloz caminho de implantação, ou as 
mulheres não possam já obter o direito 
de conduzir viaturas. Ah, e os estrangei-
ros, que para ali vão trabalhar para os 
sauditas: um exemplo para o mundo em 
matéria de legislação laboral. No fundo, 
uma realidade completamente antónima 
da do Qatar... Sobra, pois, o caso dos 500 
milhões do Cristiano, em face dos 500 
mil da Alexandra. Simplesmente, há aqui 
uma diferença abissal: no primeiro caso, 
a maquia deriva de um contrato priva-
do, insuscetível, pois, de ser apreciado 
à luz das posições morais há tanto refe-
ridas pelo Papa Francisco, ao passo que 
no segundo caso, o dinheiro proveio de 
um contrato no domínio público, mes-
mo que possa estar, porventura, dentro 
da legislação em vigor. Enfim, duas mé-
tricas, usadas ao sabor da conveniência. 
Em todo o caso, há um dado que impor-
ta reter: se os 500 mil eram moralmente 
anómalos em face da situação da grande 
maioria dos portugueses, os 500 milhões 
também terão de o ser, olhada a situação 
de tantos milhões de cidadãos do mun-
do. Métricas a gosto...
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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

Companhia de construção e jardins pro-
cura 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

†
NECROLOGIAEMPREGOSEMPREGOS

Faleceu em Montreal, no dia 
30 de dezembro de 2022, 
o senhor Manuel Fontes, 
com 90 anos, natural de 
Vila Franca Do Campo, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Esposo da falecida Regina 
Amaral. 
Deixa na dôr seus filhos/
as Cidalia (Steve), Dino 
(Nathalie), Natercia (Mario), 
Tommy (Rita). Seus netos/as 
Amanda, Ashley, Alexandria, 
Kimberly, Allyson, Matthew, 
Andrew, Serena e Ryan, sua 
cunhada Liliana. Sobrinhos/as, familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
1120, Jean-Talon E. Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

Em vez de enviar flores, seria muito apreciado um 
donativo para a "Heart and Stoke Fondation" 

ou  "Canadian Cancer Society".

O velório terá lugar sexta feira, dia 6 de janeiro de 2023 
das 9 às 12h30. Seguir-se-à a missa na igreja Santa 
Cruz às 13h. Será sepultado em cripta no Mausoléu St-
-Martin, Laval situado no 2159 Boul. Saint-Martin Este 
em Laval. 
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que vai se realizar no domingo às 11h30 na Igreja Santa 
Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a toda as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

MANUEL FONTES
1932-2022

† MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA
1932-2023

Faleceu em Laval no premei-
ro do janeiro de 2023 senhora 
Maria Conceição Pereira com 
90 anos de idade, natural de 
São Miguel, Açores, Portugal.
Deixa na dor seus filhos/as, 
José António (Fátima) Neli 
(José) Fernando (Julie) Goretti 
(João). 11 netos, Danny, Mike, 
Steve, Tony, Joey, Christopher, 
Timothy, Melanie, Tommy, 
Jordan, Adam, e 8 bisnetos, 
Angelina, Isabella, Nicolas, Mi-
chael, Tatiana, Ariella, James 
e Gianna, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul St Martin est, Laval, Qc H7E 4X6
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira 6 de janeiro 2023 das 15h 
as 21h. Missa de corpo presente será celebrada sábado 
7 de janeiro 2023 às 9h30 na igreja Nossa Senhora de 
Fátima, situada no 1815 Favreau, Laval. Seguir-se-à no 
Mausoleu St-Martin. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignareem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
ilhes associam na dor. Bem Haja.
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Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos
Edson Arantes do Nascimento, o 

Pelé, morreu nesta quinta-feira, 
29, aos 82 anos, no Hospital Is-

raelita Albert Einstein, em São Paulo, 
onde estava internado desde o dia 29 
de novembro. O Terra confirmou a in-
formação com o hospital e apurou que 
a causa da morte foi falência de múl-
tiplos órgãos, resultado da progressão 
do câncer de cólon.

O corpo de Pelé será embalsamado 
para ser velado na próxima segunda-
-feira, 2, na Vila Belmiro, em Santos, lo-
cal onde o ídolo foi revelado. O enterro 
será na terça-feira, às 10h, no Memorial 

Necrópole Ecumênica, próximo à Vila.
Natural de Três Corações, em Minas 

Gerais, o Rei do Futebol nasceu em 23 
de outubro de 1940 e lutava contra um 
câncer de cólon desde 2021, doença que 
se espalhou em metástases para o intes-
tino, pulmão e fígado. No dia de sua in-
ternação, ele foi diagnosticado com uma 
infecção respiratória. Nos últimos dias, 
os médicos anunciaram a progressão da 

doença.
Durante o período da Copa do Mun-

do do Catar, Flávia e Kelly, filhas de 
Pelé, publicaram imagens ao lado do pai 
acompanhando os duelos do Mundial. 

A conta oficial do Rei do Futebol tam-
bém fez várias postagens comentando 
as partidas e enviou mensagens para 
Neymar, Messi e Mbappé, por exemplo. 
Pelé ainda parabenizou a seleção argen-
tina pelo tricampeonato mundial e disse 
que Diego Maradona deveria estar feliz 
no céu. O craque hermano morreu há 
dois anos.

Problemas de saúde
Desde que iniciou tratamento contra o 

tumor no cólon em 2021, Pelé passou a 
ir ao hospital com frequência. Durante 
esse período, o ex-jogador foi submeti-
do a uma cirurgia para retirada do tu-
mor no Albert Einstein, em São Paulo, 
em setembro do ano passado, além de 
várias sessões de quimioterapia.

A saúde de Pelé já havia sido assunto 
no início do ano, quando exames cons-
taram a metástase que atingiu o intesti-

no, pulmão e o fígado do ex-atleta.
Antes do câncer, o Rei do Futebol já 

evitava aparecer em público por causa 
dos problemas no quadril. Ele passou 
por duas cirurgias no local e passou a 
precisar do auxílio de cadeira de rodas 
para se locomover. O craque recusou, 
por exemplo, o convite para acompa-
nhar a abertura da Copa do Mundo da 
Rússia, em 2018, e também para acom-
panhar a final da Libertadores de 2020 

entre Palmeiras e Santos, no Maracanã, 
no Rio de Janeiro.

Carreira no futebol 
Maior artilheiro da história do fute-

bol mundial, Pelé fez história no San-
tos, clube que defendeu por 18 anos e 
conquistou vários títulos importantes, 
como duas Libertadores da América e 
dois Mundiais (1962 e 1963).

Com apenas 16 anos, Pelé vestiu a ca-
misa da Seleção Brasileira pela primeira 
vez. O Rei do Futebol venceu a Copa do 
Mundo em três oportunidades (1958, 
1962 e 1970). Ele também esteve na 
campanha do Mundial de 1966, na In-
glaterra.

Em 1975, Pelé trocou o Santos pelo 
New York Cosmos, nos Estados Unidos, 
e fez parte da primeira tentativa de po-
pularizar o futebol entre os norte-ame-
ricanos. Em 106 jogos, ele balançou a 

rede 64 vezes.
A fama de Pelé não é à toa. Em 2000, 

o craque foi eleito Atleta do Século 
pelo Comitê Olímpico Internacional. 
Naquele mesmo ano, foi eleito Jogador 
do Século pela Federação Internacio-
nal de História e Estatísticas do Fute-
bol (IFFHS) e como o maior goleador 
da história, com total de 1.283 gols em 
1.363 jogos. Por esse feito, Pelé conquis-
tou o recorde mundial do Guinness.
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1-Benfica	 37	 14	 12	 1	 1	 37	 10
2-FC Porto 32 14 10 2 2 36 10
3-SC Braga 31 14 10 1 3 32 12
4-Sporting 28 14   9 1 4 29 15
5-Casa Pia AC 26 14   8 2 4 15 11
6-Vitória SC 23 14   7 2 5 14 16
7-Rio Ave 19 14   5 4 5 17 19
8-Portimonense 19 14   6 1 7 13 16
9-GD Chaves 19 14   5 4 5 13 18
10-FC Arouca 19 14   5 4 5 15 24
11-FC Vizela 18 14   5 3 6 14 13
12-Boavista 17 13   5 2 6 14 23
13-Estoril Praia 16 13   4 4 5 14 18
14-FC Famalicão 14 14   4 2 8 13 18
15-Santa Clara 13 14   3 4 7 11 14
16-Gil Vicente 12 14   3 3 8 12 21
17-Marítimo   7 14   1 4 9   9 28
18-P. Ferreira   2 14   0 2 12   7 29

 PTS  J V E    D GM   GS

14ª JORNADA
23/12 Rio Ave 1-1 Marítimo
28/12 Portimonense 1-2 Casa Pia
  FC Porto 5-1 FC Arouca
29/12 Gil Vicente 1-0 Santa Clara
  Sporting 3-0 P. Ferreira
30/12 GD Chaves 0-2 Famalicão
  FC Vizela 3-0 Vitória SC
  SC Braga 3-0 Benfica
09/02 Estoril Praia 13:00 Boavista

15ª JORNADA
05/01 Santa Clara 15:15 SC Braga
06/01 Benfica 14:00 Portimonense
  FC Famalicão 16:15 Vizela
07/01 FC Arouca 10:30 Estoril Praia
  Vitória SC 13:00 Rio Ave
  Casa Pia AC 15:30 FC Porto
08/01 P. Ferreira 10:30 GD Chaves
  Marítimo 13:00 Sporting
  Boavista 15:30 Gil Vicente

14ª JORNADA
23/12 Vilafranquense 3-3 CD Mafra
  Feirense 1-1 CD Tondela
28/12 FC Porto B 4-0 Farense
29/12 B SAD 2-0 Leixões
  Nacional 2-0 Benfica B
30/12 UD Oliveirense 2-0 SC Covilhã
  Trofense 0-1 Torreense
31/12 FC Penafiel 1-2 A. Viseu
  Moreirense 0-0 Est. Amadora

15ª JORNADA
05/01 Leixões 13:00 Moreirense
07/01 A. Viseu 6:00 FC Porto B
  Farense 9:00 Nacional
  Torreense 10:30 UD Oliveirense
 CD Mafra 10:30 B SAD
08/01 SC Covilhã 6:00 Vilafranquense
  Benfica B 9:00 Feirense
  Est. Amadora 9:00 Trofense
09/01 CD Tondela 15:15 FC Penafiel

1-Moreirense 33 14 10   3   1 31 14
2-Farense 28 14   8   4   2 25 17
3-Est. Amadora 23 14   5   8   1 19 14
4-Académico de Viseu 23 14   6   5   3 26 21
5-Vilafranquense 22 14   6   4   4 19 17
6-Benfica	B	 22	 14	 		6	 		4	 		4	 25	 17
7-FC Porto B 22 14   6   4   4 18 12
8-Feirense 20 14   4   8   2 15 10
9-CD Tondela 19 14   3 10   1 18 14
10-Leixões 18 14   4   7   3 15 13
11-FC	Penafiel	 18	 14	 		4	 		6	 		4	 15	 15
12-CD Mafra 17 14   4   5   5 18 23
13-Nacional 16 14   4   4   6 15 17
14-UD Oliveirense 14 14   3   5   6 17 21
15-Torreense 13 14   4   1   9   8 17
16-B SAD 12 14   3   3   8 22 28
17-Trofense   8 14   2   2 10   9 28
18-SC Covilhã   6 14   1   3 10 12 29

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

MEIAS-FINAIS
24/01 Sporting 14:45 FC Arouca
25/01 FC Porto 14:45 Académico de Viseu

QUARTOS-DE-FINAL
22/12 Moreirense  15:15  FC Arouca
21/12 FC Porto  2-0  Gil Vicente 
20/12 Académico de Viseu  2-1  Boavista
19/12 Sporting  5-0  SC Braga

OITAVOS-DE-FINAL
10/01 Leixões  13:45  FC Famalicão
 Varzim  15:45  Benfica
11/01 Länk Vilaverdense  9:00  B SAD
 Nacional  12:30  Rabo Peixe
 SC Braga  13:45  Vitória SC
 Académico de Viseu  15:15  Beira-Mar
 FC Porto  15:45  FC Arouca
12/01 Vitória FC  14:45  Casa Pia AC

Ronaldo: «Este contrato é único porque
eu também sou um jogador único»
O internacional português Cristiano Ronaldo 

não se mostrou minimamente preocupado 
com as críticas à mudança para o futebol 

saudita na apresentação como reforço do Al Nassr. O 
avançado de 37 anos garantiu que este passo não sig-
nifica o fim imediato da carreira e destacou a compe-
titividade da liga da Arábia Saudita.

«Muitas pessoas falam e dão opiniões mas não sabem 
nada de futebol. O futebol mudou desde há 10/15 anos, 
é diferente, todas as equipas estão preparadas. Dou o 
exemplo do Mundial: a única equipa que ganhou aos 
campeões [Argentina] foi a Arábia Saudita, não se es-
queçam disso. Tivemos muitas surpresas, como a Co-
reia do Sul, as equipas africanas ou a Costa Rica, todas 
fizeram um grande trabalho. Não é fácil vencer ne-
nhum jogo hoje em dia. As equipas estão preparadas, 
o futebol é diferente», começou por sublinhar.

«Vir para a Arábia Saudita não é o fim da minha car-
reira, quis mudar e não me preocupo com o que di-
zem, tomo as minhas decisões e estou muito feliz por 
estar aqui. As pessoas não sabem, mas vi vários jogos e 
sei que a liga é muito competitiva. O que quero é jogar 
e já depois de amanhã [quinta-feira, frente ao Al Tai], 
se o treinador me der a oportunidade. Mas estou pron-
to para me divertir e jogar futebol», acrescentou.

Sobre o contrato milionário que estabeleceu com o Al 
Nassr, que a imprensas saudita e espanhola revelam ser 
de 200 milhões de euros por ano, Ronaldo vincou que 

só um jogador à sua altura merece tais números.
«Sou um jogador único. É bom vir para cá, bati todos 

os recordes lá [na Europa] e quero bater alguns aqui 

também. É uma boa oportunidade, este contrato é 
único, porque eu também sou um jogador único. Para 
mim é normal», rematou.

FC Porto: Pepe foi submetido a intervenção cirúrgica

Pepe foi submetido a uma in-
tervenção cirúrgica no ante-
braço esquerdo, informou o 

FC Porto.
Na nota publicada no site oficial, os 

dragões referem que a operação, que 
decorreu no Hospital Santa Maria, 
pretendeu «melhorar a consolidação 
óssea da fratura do cúbito» sofrida 
pelo central no último jogo de Por-

tugal no Mundial 2022 frente a 
Marrocos. 

Nos últimos dois dias, o defesa 
de 39 anos treinou integrado com 
a restante equipa ainda que de 
forma condicionada, de acordo 
com os campeões nacionais. 

O próximo jogo do FC Porto é 
contra o Casa Pia, às 15h30 (hora 
de Montreal), do próximo sábado.

FC Porto: Pinto da Costa
reforça posição na SAD
Pinto da Costa, presidente do FC Porto, 

comprou mais sete mil ações da SAD 
dos dragões, segundo informou esta 

quarta-feira a sociedade, em comunicado 
enviado à Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM).

O presidente do FC Porto adquiriu um total de 
7.248 ações da SAD do FC Porto por 6.623,20 
euros, numa operação dividida em quatro dias, 
em 24 e 25 de novembro, e em 20 e 27 de de-
zembro de 2022, na operação agora comunica-
da à CMVM.

O dirigente reforçou, assim, ligeiramente a sua 
posição na SAD portista, que era de cerca de 
1,4 por cento e cuja larga maioria pertence ao 
clube (75,99 por cento), mantendo-se o empre-
sário, antigo futebolista e ex-treinador António 
Oliveira como maior acionista individual (7,34 
por cento), mais até que a Olivedesportos (6,68 
por cento).
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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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