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SERVIÇOS cOnSulaRES
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado gEral dE 
Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

CamPinos do ribatEjo t.: 514.648.8343
Cana vErdE t.: 514.618.9087
EstrElas do atlântiCo t.: 450.681.0612
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

agEnda cOMunITáRIa
jantar da sEXta-FEira dO cEntrO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza o jantar 
no dia 20 de dezembro de 2019. a ementa é sopa, so-
bremesa e café, polvo guisado (20) ou lombo de porco 
recheado (14). reservas josé costa: 514 812-7617.

jantar na apc
a associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar 
sexta-feira 20 de dezembro de 2019 às 19h. a ementa 
será: sopa, joaquinzinhos com arroz de tomate ou lombo 
de porco, sobremesa, com Eddy sousa e dj xmEn. para 
marcações: Otília: 514 816-4931; virgílio: 514 709-7868.

angariaÇãO dE FundOs para O cancrO
angariação de fundos para o cancro organizada pela 
sra. alice Cabral será realizada no sábado, dia 7 de 
março de 2020 às 19h na missão de nossa senhora de 
fátima. para mais informações: Ângelo ou alice 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. humber-
to: 514-826-0851 ou jerry arruda: 514-992-6753.

angariaÇãO dE FundOs para O EspíritO santO
angariação 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 
informações podem telefonar: josé Machado 514 
803-4686 ou josé pacheco: 514 948-0235.

FOndatEurs: Elísio de oliveira, josé simões silvestre; ÉditEur: sylvio martins | adMinistratricE: marie moreira
dirEctEur: jorge matos | dirEctricE-adjOintE: francisca reis | rÉdactEur En chEF: mário Carvalho | rÉdactEur 
adjOint: antero branco | cOllabOratEurs: antónio Pedro Costa, Creusa raposo, guénaël revel, hélder dias, josé da 
Conceição, josé de sousa, jorge Correia, josé Costa, maria da Conceição brasil, maria helena martins, manuel neves, ricardo araújo 
Pereira, telmo barbosa, tony saragoça, vítor gonçalves | FOtOgraphEs: humberto Cabral, joão arruda | ÉquipE cOnsEillEr: 
antónio Cabral, roberto Carvalho.
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CHEGA dE vErGonHAs 

Ventura, tão criticado 
por desdizer o que ele 
próprio escreveu no 

programa do partido, achan-
do-se exposto teve a ideia pe-
regrina de retirar da internet 

o programa do cHeGA. Para sua infelici-
dade, houve quem antes o copiasse, e foram 
muitos, garantindo-se que em alturas cruciais 
as suas contradições não passarão desperce-
bidas.
Vergonha, uma palavra simples do nosso léxi-

co. Usa-se frequentemente quando se pretende 
mostrar indignação perante algo que considera-
mos repulsivo e que nos constrange; utiliza-se 
para manifestar descontentamento. O deputado 
do CHEGA usa-a amiúde em quase todas as suas 
intervenções no Parlamento. É a sua ferramenta 
de combate, o seu cajado populista, o reflexo da 
sua desinformação, o retrato fiel da sua vulnera-
bilidade, o “balofismo” que se lhe reconhece e o 
exemplo acabado da provocação gratuita. 
O senhor manifestamente não está à altura. 
Independentemente da ideologia ou crença par-

tidária que advoga, André Ventura, dinâmico e 
ambicioso como é, quer notoriedade fácil e rápi-
da para fazer crescer o partido, e que melhor lu-
gar para a ter senão o hemiciclo da tão propalada 
casa da democracia!? 
Com muito pouca sensibilidade democrática, 

o aprendiz de político, a soldo de uma direita 
aproveitadora, e sabe-se lá se da extrema direita, 
quer chegar ao topo da escada, nem que para tal 
tenha que trepar degraus de dois em dois, mesmo 
que esses sejam o pescoço de pessoas... e vai-se 
também deixando empurrar por oportunistas ca-
ducos; nem que para tal tenha que ir contra o seu 
próprio programa de partido, como aconteceu 
recentemente, contradizendo-se. 
Ventura criticou o governo por proibir mais 

contratações para o Serviço Nacional de Saúde, 
quando o programa do CHEGA propõe a extin-

ção da instituição democrática e social, defen-
dendo que “ ao Estado não compete a produção 
ou distribuição de bens e serviços, sejam esses 
serviços de educação ou de saúde”. Isto, sim, é 
uma vergonha. 
Ventura, tão criticado por desdizer o que ele 

próprio escreveu no programa do partido, achan-
do-se exposto teve a ideia peregrina de retirar da 
internet o programa do CHEGA. 
Para sua infelicidade, houve quem antes o co-

piasse, e foram muitos, garantindo-se que em al-
turas cruciais as suas contradições não passarão 
despercebidas.
Embora muitos descontentes ingenuamente 

nele se revejam, porque o senhor é hábil a esca-
rafunchar no que está mal, o deputado, do ponto 
de vista da ciência política, é um desencanto. 
“Apenas os portugueses me podem silenciar 

pelo voto. Não será nenhum presidente da As-
sembleia da República designado pelo PS a fazê-
-lo. Ainda que tente.” – referiu, desrespeitador e 
deselegante, o novel deputado, quando reagia à 
intervenção, reconheça-se que irrefletida e pouco 
estratégica do Presidente da Assembleia da Re-
pública, a segunda figura do Estado. Ferro Ro-
drigues deu-lhe o flanco oferecendo-lhe o palco 
para se exibir; cedeu à provocação, desceu ao ní-
vel do deputado, e, inevitavelmente, sujeitou-se, 
ele e o seu partido, às inevitáveis mordeduras. 
Silenciar Ventura não compreende criticar-lhe 

o exagero no uso da palavra vergonha - Ventura 
não é filho de Ferro para levar reprimendas do 
papá quando diz impropérios – e a solução não 
é cortar-lhe a palavra quando fala em “defesa da 
honra”, pois, para os devidos efeitos legais, é um 
deputado da República eleito; não será muito 
mais fácil ignorá-lo quando se excede, atribuin-
do-lhe o valor que realmente tem como político, 
que, numa escala de zero a dez, é três? 
Esta não é a primeira vez que os partidos do 

centro e da esquerda estendem a passadeira ver-
melha – há várias formas de o fazer – a este no-
vato de ego insuflado, e essa não estratégia, a 
prosseguir, poderá vir a trazer num futuro próxi-
mo danos irreparáveis no equilíbrio entre forças 
do Estado democrático. 
A importância que estão a dar a toda a hora ao 

CHEGA poderá vir a fazer deste partido, até há 
pouco tempo uma entidade unipessoal, um caso 
sério de adesão em próximos atos eleitorais, sa-
bendo-se que o votante português, maioritaria-
mente inculto, não surpreende quando opta pelo 
discurso populista. Ventura sabe disso e, não res-
tem dúvidas, explorará esse filão. 
Haja, pois, mais atenção ao todo e não às 

partes, ou a palavras soltas ditas no calor do 
debate.

texto: João GAGo
                       DA câmArA

cOsta aFirMa quE “nãO vê nEnhuMa raZãO” para EsquErda nãO aprOvar OE2020
antónio Costa assumiu esta posição sobre a proposta do governo de orçamento do Estado para 2020 
- documento entregue na segunda-feira à noite na assembleia da república - em declarações à agência 
lusa, após visitar a missão da Polícia marítima na ilha grega de samos. “não vejo nenhuma razão para 
que as forças políticas que aprovaram os quatro últimos orçamentos que o governo apresentou não apro-
vem este. não há nenhum retrocesso na proposta de orçamento para o próximo ano. há a consolidação 
de todas as medidas adotadas e há avanços no sentido positivo daquilo que tem sido a continuidade das 
boas políticas orçamentais iniciadas em 2016”, sustentou o primeiro-ministro.
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sAvAnA MAiA E A suA EquipA 
SylVIo mArtINS

Na minha vida jorna-
lística um dos assun-
tos que eu destesto 

mais é a saúde dental porque 
quando se fala de dentes, dói 
sempre.
Tive o prazer de encontrar nos 

últimos meses a maioria da equipa da denstis-
ta Savana Maia, cada semana encontrava uma 
delas dizia sempre o bom dia e admirava o es-
critório.
Porquê?
Simplesmente porque é um lugar lindo e mo-

derno com um espaço para as crianças e isto 

é muito importante. Não 
podem sempre pensar 
que ir ao dentista é um 
lugar que vai doer ou 
chorar. Porque se vai ao 
dentista regularmente, 
não haverá nunca um 
problema de dentes.
Esta linda equipa vai 

vos ajudar a dar o seu 
melhor sorriso. Qualida-
de e carinho para cuidar 
da sua saúde bucal.
DentisteALaval é a so-

lução ideal para devolver 
sua saúde bucal.
Os dentistas são es-

pecialistas em diversas 
áreas, com sólida forma-
ção académica, extrema-
mente apaixonados pela odontologia e buscam 

sempre o melhor tratamento e 
tecnologia para cada paciente.
Com um grande estaciona-

mento e perto das auto-es-
tradas 440 e 19, é situado no 
5100 Boul. Robert-Bourassa 
em Laval, podem contactar no 
450.664.0600 para um “Ren-
dez-Vous” ou também podem 

ir ao site web www.dentistealaval.com. Tem 
um local bastante acolhedor e será servido por 
uma equipa profissional e que fala a sua língua, 
onde há portuguesas e brasileirasque poderão 
vos ajudar.
Uma coisa é certa, todos vão poder benefi-

ciar dos seus serviços sem quaisquer incon-
venientes. Positivismo são com eles para vos 
dar um lindo sorriso para muitos anos.

‘siMpsOns’ EstãO dE parabÉns! priMEirO EpisódiO EstrEOu-sE há 30 anOs
17 de dezembro de 1989. foi há 30 anos que os ‘the simpsons’ se estrearam na televisão 
norte-americana, com a emissão do primeiro episódio da série, num episódio... de natal. 
E desde este dia que as aventuras de homer, marge, bart, lisa, maggie nos acompa-
nham semanalmente, já tendo atingido as 31 temporadas. são três décadas de aventuras 
e desventuras, em que muitas personagens mudaram, entraram, saíram e conquistaram 
os nossos corações, num total de 672 episódios que retratam a sociedade dos Estados 
unidos da américa.
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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

ConCErto dE nAtAl

o consulado geral de 
Portugal, em mon-
treal, em colaboração 

com a missão de Santa cruz, 
apresentou um concerto de 

Natal.
A abertura deste evento teve a participação do 

Rev. Padre Adam dando as boas vindas a toda 
a comunidade presente, isto depois de assistir-
mos à missa celebrada pelo mesmo reverendo. 
O Cônsul-Geral António Barroso proferiu um 
lindo discurso, apelando à comunidade mais 
fraternização, mais humildade, mais entre ajuda 

uns pelos outros. Depois do discurso iniciou-se 
a primeira parte do espetáculo com o grupo co-
ral de Nossa Senhora Aparecida, sob a direção 
de Michel Douglas Pereira, o qual foi bastante 
aplaudido sendo um agrupamento muito jovem 
nestes eventos. Interpretaram três canções: “Dei-
xei o meu sapatinho”, “Quero ver você não cho-
rar” e “Então é Natal”. Em seguida foi a vez do 
Grupo coral Santa Cruz, sob a direção de Inês 
Gomes, interpretaram “A Virgem espera o me-

nino#, de Carmelo Erdozin, e “Natal é Natal vai 
nascer o Deus menino!”, da mesma condutora do 
coral atuou o Grupo coral juvenil, “Natal é vida 
que nasce”, e “É Natal é Natal”, tudo tem mais 
luz, a fechar a primeira parte foi a atuação do 
Grupo Coral Santo Cristo dirigida por Filomena 
Amorim, aquela “Estrela do céu”, foi a primei-
ra canção; em seguida “Adestr Fidélis” e “Vinde 
todos à porfia Natal”. O início da segunda parte 
teve presente o momento do fado, e quem mais 

nem menos para este momento magnífico do 
nosso património Nacional que Jordalina Ben-
feito, com alma e coração cantou e encantou a 
assistência, cantou “Foi Deus”, “Trago fado nos 
sentidos”, e “Coimbra acompanhada” por Luís 
Duarte, e António Moniz. Suzy Silva subiu ao 
palco para cantar e fazer ouvir a sua voz melo-
diosa, linda mesmo, cantou Fado Português, “Aí 
Chico Chico”, “Lençóis de Lua” e “Senhor vi-
nho”. Terminou o concerto com outra voz incon-
fundível da comunidade, Marta Raposo, como a 

sua colega Suzy são fadistas da nova onda que 
promovem o fado por todo Mundo e esta fadista 
é sem dúvida uma referência do fado em Mon-
treal. “Marcha do Marceneiro” foi seu primeiro 

DIretor:
JorGe mAtoS e 

FotoS De mANUel NeVeS

fado seguido com “A Mariquinhas” vai à fonte 
e Fado Primavera finalizou a sua actuação com 
o “Fado Asa”. Fez-se acompanhar por Paulo 
Gomes e Liberto Medeiros na viola Portugue-
sa. Seguiu-se um pequeno beberete na cave da 
Missão. De bastante agrado este concerto, que se 
continuem a realizar outros iguais ou melhores 
mas sempre com aquele espírito Natalício que 
a nossa comunidade parece andar um tanto ou 
quanto esquecida. Da Administração do jornal a 
Voz de Portugal desejamos a toda a comunidade 
um Natal feliz e um Ano novo cheio de saúde e 
alegrias.

rEcursO a pEna dE MOrtE nOs Eua cOntinua EM dEclíniO
o diretor do Centro de informações sobre a Pena de morte (dPiC, na sigla em inglês), robert dunham, disse hoje que 
2019 “fica assinalado por ser mais um ano da execução de pessoas inocentes”, referindo-se ao facto de dois prisioneiros 
no corredor da morte terem sido absolvidos da pena após mais de 40 anos atrás das grades. Estes dois casos elevam para 
166 o número total de pessoas cuja inocência foi provada em tribunal, depois de terem sido condenadas a penas de morte, 
segundo o relatório anual do dPiC hoje divulgado. Este ano, duas outras execuções foram adiadas, devido a sérias dúvidas 
sobre a culpa dos condenados. um dos condenados, rodney reed, viu a sua pena de morte adiada depois de ter recebido 
o apoio de milhões de norte-americanos, incluindo alguns governantes e figuras públicas como Kim Kardashian ou Beyoncé.
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SAl De Polo A Polo

no MAr não Há sinAis

Um dia destes, em lisboa, entrei por 
acaso numa livraria dedicada exclusi-
vamente à poesia. cheirava a bauni-

lha, pó e cigarros, como qualquer alfarrabista 
que valha a pena na capital. o dono, sentado 
numa velha secretária, por entre pilhas de es-
critos, afagava mais um cigarro, tirando-lhe o 
excesso de cinzas. Apercebendo-se da minha 
pouca experiência nestas andanças da poesia, 
folheou-me dois ou três livros, discorrendo de 
forma eloquente sobre o seu conteúdo.
Após dois dedos de conversa, ladeados por 

poemas vários, percorremos cerca de 800 milhas 
náuticas, até aos Açores, mais precisamente até 
aos versos de Emanuel Félix, incontornável poe-
ta terceirense. 

O homem propôs-se narrar um episódio que 
terá sido contado pelo poeta:
Há muitos anos atrás, algures em França, Ema-

nuel Félix encontrou um pescador açoriano, que 
para lá emigrou e que não sabia falar, ler ou es-
crever a língua nativa do país de acolhimento. 
Surpreso, o poeta terá perguntado como se orien-
tava nas ruas sem perceber patavina do que esta-
va escrito nos sinais, ao que o pescador respon-
deu: “no mar não há sinais.”
Esta resposta surtiu um efeito absolutamente 

estrondoso em mim, porque encerra, arrisco di-
zer, toda a coragem dos açorianos que partiram 
rumo a terras incertas, para viver um futuro tam-
bém ele incerto.
Esta pequena grande história trouxe-me à me-

mória as que conta a minha avó. Como é comum 
a quase todas a famílias da Terceira, os nossos 
antepassados emigraram para o Brasil e, mais 
tarde, no século XX, para os EUA. No ano de 
1911, enrijecidos pela nossa ressalga, lançaram-
-se em direção à América inúmeros ilhéus, o 
meu bisavô foi um deles. 
Para conseguir dinheiro para embarcar, cami-

nhou até Angra do Heroísmo com uma junta de 
bois para vender, o pouco que tinha. Não se des-
pediu dos pais, ficou um simples até logo, por 
ser na despedida que mais lágrimas nos correm, 

mas quando regressou, ainda chorava por nunca 
o ter feito. 
O destino era o estado do Wyoming, onde iria 

trabalhar na quinta de um irmão abastado. Pelo 
caminho, adormeceu num comboio do qual foi 
expulso pelo revisor por não ter saído na para-
gem certa. Com os bolsos vazios e sem conhecer 
a língua local, tal como o pescador, teve a sorte 
de se cruzar com um mexicano que lhe deitou a 
mão, lhe matou a fome e lhe arranjou trabalho 
a transportar pedra na construção de caminhos 
de ferro todo o dia. Finalmente, conseguiu o 
suficiente para chegar à propriedade do irmão, 
porém, no Wyoming, onde faz frio a sério, a ati-
vidade de pastoreio provou ser um desafio des-
medido. Com temperaturas vários graus abaixo 
de zero, perdeu-se na imensidão dos campos, 
não sabe a minha avó precisar quantos dias. Para 
se manter quente, caminhou dia e noite. Para 
sobreviver, matou um cordeiro não tendo outra 
hipótese senão comer a sua carne crua, porque o 
gelo não lhe permitiu atear uma fogueira.
Muitas das histórias da emigração açoriana, 

parte inegável do nosso património histórico-
-afetivo, ficaram por contar.
Esta é a história de um pescador. Estas são algu-

mas das histórias da minha avó. Todas elas são a 
história da nossa gente.

roDrIGo roDrIGUeS SIlVA

caretos de podence já são património imaterial da humanidade
o Comité intergovernamental para a salvaguarda do Património Cultural imaterial da organi-
zação das nações unidas para a Ciência, Educação e Cultura (unEsCo) havia começado a 
analisar, na quarta-feira, em bogotá, as 42 nomeações provenientes de todo o mundo, entre 
as quais se encontrava a candidatura do Carnaval de Podence das festas de inverno trans-
montanas. as festas de inverno Carnaval de Podence foram a única candidatura selecciona-
da pelo governo português para representar Portugal nesta que está a ser a 14.ª reunião do 
comité. a candidatura havia sido considerada “exemplar” pelo organismo das nações unidas.
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o sEGrEdo dA poutinE dA poulE Mouillé!
SylVIo mArtINS

todos sabem que a “ma 
Poule mouillée” abriu 
as portas no dia 29 de 

julho de 2013. e, todos conhe-
cem o sucesso deste negócio 
desde a sua abertura.
No início do ano de 2019 ti-

veram um incêndio na chaminé mas aranjaram 
tudo e conseguiram reabrir o negócio o mais de-
pressa possível. Mas este artigo não é sobre o 
sucesso mas sobre o segredo da Poutine da Poule 
Mouillé.
Não é de ontem que eu comecei a adorar a mis-

tura da fórmula portuguesa com um dos pra-
tos preferido da província do Quebeque. Não 
me lembro que iniciou esta aventura misturan-
do chouriço e frango no churrasco no molho e 

queijo, mas isto foi um grande sucesso através 
do Quebeque. Uma pessoa bem conhecida enco-
menda esta poutine que vai da Poule Mouillé até 
cidades bem afastada de Montreal, ela chega a 
L’Assomption e mesmo à cidade de Sherbrooke.
A semana passada escrevi sobre o Chouriçor 

mas esqueci-me que o chouriço do Chouriçor é 
o segredo do sucesso da Poutine sem esquecer 
que há queijo São Jorge misturado no queijo que 
torna esta poutine tão saborosa. 
Para as pessoas que não comeram ainda a Pou-

tine portuguesa no Poule Mouillé, vale a pena 

dar um saltinho. 
Para as pessoas que vivem longe de lá, podem 

ir a qualquer restaurante português e podem 
saborear esta delícia que é uma mistura da 
nossa cultura gastronómica e da gastronomia 
quebequense.

MadEira acusa gOvErnO dE nãO cuMprir prOMEssas sObrE ligaÇãO MarítiMa
“assistimos ao longo destes anos a um vai e vem sucessivo de promessas que não foram cumpridas 
por parte do Governo da República”, afirmou Pedro Calado, em audição na Comissão de Economia, 
finanças e turismo da assembleia legislativa, no funchal, realçando que a linha de ‘ferry’ entre a 
madeira e o continente foi inteiramente custeada pela região. o executivo regional (antes liderado 
pelo Psd e agora de coligação com o Cds-PP) estabeleceu um contrato com a Empresa de nave-
gação madeirense, de nove milhões de euros - três milhões por ano - para vigorar entre 2018 e 2020, 
assegurando a ligação marítima apenas nos meses de verão.
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pAdAriA nossA sEnHorA do rosário
SylVIo mArtINS

Hoje em dia ser proprie-
tário de um negócio 
é muito complicado. 

temos uma renda que é altís-
sima, empregados de luxo,  os 
produtos são ainda mais ca-
ros, e o “Plateau” não ajuda 

em nada para que os comerciantes continuem 
lá. Andando no boul. St laurent, viajando na 
rua St Denis e passeando através da rua mont-
-royal há cada vez mais lugares vazios.
E a realidade é dificil de aceitar, então para que 

o negócio melhore e que há mais possibilidades 
para a comunidade portuguesa em Montreal, em 
agosto os proprietários da Padaria Nossa Senho-
ra do Rosário, António, Danny e Agostinho Ma-
chado decidiram mudar de lugar.

Um lugar que serviu durante 32 anos e que 
agora com as mudanças drásticas desta cidade, 
forçaram este negócio a relocalizar para a rua St-
-Hubert. 
Este lugar também não é dos melhores com a 

reconstrução desta rua. Mas onde a padaria está 
localizada já podem ir lá com o carro e já é bem 
accesível. Podemos notar que dentro de 1 ano, 

mais ao menos, a reconstrução desta rua, que é 
principalmente comercial será finalizada e todos 
vão poder usufruir de uma da mais belas ruas em 
Montreal.
O que mudou...
Todos conhecem a Padaria Nossa Senhora do 

Rosário e as sua instalações antigas. As novas 
instalações são impressionantes. Com três anda-

res só para a padaria. O subsolo é para armenazar 
os produtos. 
O rés-de-chão foi dividido em duas partes, a 

primeira é para os clientes e o segundo para fa-
zer o pão e bolos com fornos e tudo o que preci-
sam para fazer andar a padaria. O terceiro andar 
é para os pastéis de natas.
É impressionante!

Agora podemos ver que a padaria é mais inter-
nacional, porque agora tem mais produtos para 
os franceses, espanhóis, etc., que será bastante 
interessante para os seus negócios. 
Parabéns a esta iniciativa de fazer uma gran-

de mudança. Sabemos todos que vão ter mui-
to sucesso e todos vão poder continuar a com-
prar as suas delícias no 6805 rua St-Hubert.

justiÇa bElga adia audiência dE EXtradiÇãO dE EX-lídErEs catalãEs
os três catalães, que estão foragidos da justiça espanhola, estão a morar na bélgica.
O advogado de defesa Simon Bekaert disse no final da audiência de hoje que “o tribunal 
decidiu adiar o processo até 3 de fevereiro”, pois estaria à espera da resposta do tribunal 
de justiça da união Europeia (tjuE) sobre questões de imunidade. Puigdemont e Comín, 
que têm as suas extradições pedidas pela justiça espanhola por sedição e má gestão de 
fundos públicos, têm vários caminhos abertos na justiça europeia para fazer valer a sua 
imunidade, visto que são eurodeputados, segundo fontes das suas defesas. 
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FrAnCisCo, o dEsEjo dE dEsEjAr

Quando, a 13 de março de 2013, Jorge 
Bergoglio era eleito sumo pontífice, 
pouco faria prever o estilo que o novo 

Papa adotaria. A radiografia dos problemas 
da Igreja católica estava feita há muito, mas 
a incapacidade para neles pegar era uma das 
razões apontadas para a resignação de bento 
xVI. Francisco, nome que adotaria já numa 
clara afirmação de programa, era esperado 
por muitos com uma carga sebastianista ou 
messiânica muito grande, como alguém que 
viria criar uma mudança, “a” mudança, que 
parte significativa da Igreja de Roma ansiava 
desde o concílio Vaticano II.
O contexto do tempo colocaria qualquer Papa na 

encruzilhada de grandes questões, umas vindas 
dos pontificados anteriores, como o chamado ban-
co do Vaticano, a pedofilia, mas também questões 
de doutrina, como a dos divorciados recasados, da 
ordenação de mulheres, e do celibato dos padres, 
e as mais recentes e menos específicas, os refu-
giados, a ecologia e o diálogo entre culturas e reli-
giões. O agudizar desta panóplia de questões im-
plicaria, sempre, que a Igreja tivesse de avançar 
rapidamente numa procura de soluções, quanto 
mais não fosse porque algumas delas implicariam 
uma visibilidade e uma pressão mediática à qual 
seria impossível ficar imune, como no caso da pe-
dofilia. E Francisco avança em todos estes cam-

pos, mas de forma muito própria, o que o levaria a 
correr muitos riscos. Muitas das expectativas são 
por ele correspondidas com atos simbólicos, com 
gestos, com opções muito vistosas, mas em pouco 
conducentes a mudanças de facto na instituição. 
Começou pelo próprio nome, dedicando-se aos 
pobres através da figura de Francisco de Assis, 
mas também na visita a Lampedusa, ou nas fra-
ses, quantas vezes deixadas soltas, sobre a homos-
sexualidade ou sobre os divorciados recasados. 
Aliás, tornou-se método o momento informal, e 
territorialmente neutro, das declarações a bordo 
dos aviões quando se desloca para alguma vista 
oficial; parte do que de mais significativo disse, 
foi a mais de dez mil metros de altitude… Fran-
cisco faz teologia através de aforismos que lança 
para a hermenêutica de cada um. 
Contudo, poucos documentos verdadeiramente 

doutrinais foram produzidos e poucas alterações 
significativas foram levadas a cabo. Francisco tem 
trabalhado no campo da informalidade, da capaci-
dade de influência, na natureza de consciência co-
letiva que ecoam nas suas palavras, dando linhas 
e guias. O desejo de mudança tem sido, mais a 
normalização da capacidade de desejar, tornando-
-a normal, que a sua concretização material em 
algo de formalmente novo – ao desejo continua 
a corresponder o desejo, não a efetiva mudança.
E esta metodologia tem conduzido o pontifica-

do a uma situação de rutura latente e potencial 
na igreja, falando muitos em cisma. Por um lado, 

a naturalidade da sua desobediência face ao es-
tabelecido leva aqueles que desejam mudança a 
quererem que ela tenha lugar mais rapidamente, 
de forma mais efetiva. Por outro, os meios mais 

conservadores afastaram-se muito mais da posi-
ção papal, assumindo publicamente o desagrado, 
criando ondas de grande descontentamento. O 
jogo foi sendo jogado por Francisco no paciente 
tabuleiro da sucessão, na garantia de um colégio 
cardinalício, que mantenha a linha reformadora, 
na nomeação quase maciça de cardeais que vie-
ram alterar profundamente esse colégio eleitor.
Francisco não tinha, nem tem, a totalidade da 

Igreja de Roma consigo. Se os papas seus pre-
decessores tinham conseguido manter a união da 
Igreja a custo da manutenção de uma linha con-
servadora, Francisco rompeu com essa metodolo-
gia e, embora sem grandes mudanças doutrinais, 
tornou normal, norma, posicionar-se do lado dos 
que pedem reformas.

PAUlo meNDeS PINto

saMsung aprEsEntOu Os sEus tElEMóvEis dE gaMa MÉdia para 2020
a samsung apresentou no vietname os dois dispositivos de gama média da série galaxy a que serão lan-
çados em 2020, o mais modesto galaxy a51 e o mais ambicioso galaxy a71. no caso do galaxy a51, os 
consumidores podem contar com um ecrã amolEd fullhd+ de 6.5 polegadas, processador Exynos 9611, 
bateria de 4,000mah com carregamento rápido de 15W, com 4, 6 e 8gb de memória ram e capacidade 
de armazenamento interno de 64 ou 128gb. na face traseira há uma câmara de quatro sensores, uma 
principal de 48mP, um ultra-angular de 12mP, sensor de profundidade de 5mP e ainda uma lente macro de 
5mP. já na face frontal há uma única câmara de 32mP e sensor de impressões digitais integrado no ecrã.
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JorGe correIA

Feliz Natal

sAbEdoriA

Aproximando a época fes-
tiva, que evoca uma re-
capitulação do ano e a 

elaboração de perspetivas para 
o próximo ano, avaliamos o rol de acon-
tecimentos que de forma feliz e infeliz se 
materializaram um pouco por todo o lado. 
concentrando-nos em Portugal, tivemos um 
novo (velho) governo, o aparecimento de no-
vos partidos na assembleia e... pouco mais. 
Será de surpreender? talvez não. 
Quando a ambição é curta, não há visão; quan-

do a habilidade é muita mas a orientação é pou-
ca, o barco segue as águas conforme os ventos e 
as correntes. Naturalmente podemos recuperar 
muitos casos e situações que foram comentadas 
por mim e muitos outros, neste jornal e outros 
media. Mas pode-se resumir à navegabilidade 
à vista que até ao momento aproveitou águas 
calmas e ventos de feição. Não admira políticos 
que prometam isto ou aquilo, mesmo o impos-
sível, ainda que a sua função devesse incluir a 
manutenção das expectativas dos seus apoian-
tes explícitos e potenciais dentro dos possíveis 
no âmbito de uma visão de futuro sustentado 
por uma ambição que motive a sociedade na 
perseguição dos seus objetivos. 
Admira-me mais a passividade, e alguma ce-

gueira, de grupos na sociedade face à ilusão à 
qual se entregam languidamente. E o futuro? 
Ferro Rodrigues, presidente da assembleia da 
república portuguesa, portanto, segunda figura 
de estado logo a seguir ao presidente, ao atirar-
-se emotivamente, e sublinho, emotivamente, 
ao deputado André Ventura do Chega, critican-
do o uso (e abuso) da palavra “vergonha”, faz 
exatamente aquilo que não deveria ser feito. 
Aqui houve demasiada emoção, e pouca cabeça. 
Para quê este tipo de atitudes, garantindo palco 
a ideologias que são por vezes mais provocado-
ras do que construtoras, não interessando se são 
de esquerda ou direita? Aqui o erro é evidente. 
Mas este erro faz luz a algo de alcance mais lato 
e que acontece de forma recorrente, mesmo ao 
longo deste ano: o equilíbrio que deve haver en-
tre cabeça e coração, entre a razão e sentimen-
to. Em desequilíbrio encontraremos inevitavel-
mente a desilusão e o erro. Não esqueçamos 
que em democracia, com o nosso voto, somos 
corresponsáveis pelas consequências das esco-
lhas. Não são só os políticos que arcam com 
essa responsabilidade; corrermos infantilmente 
atrás da ilusão e do seu mago, enganando-nos a 
nós mesmos somos corresponsáveis desta ilu-

são que de circo pode degenerar rapidamente 
em tragédia, como tem acontecido em inúmeras 
situações por todo mundo, como aviso à nave-
gação desorientada que se persegue. 
Discursos inflamados, renovação de mórbidas 

ideologias que julgávamos enterradas no passa-
do mais ou menos distante, são aceites amiúde 
como se fossem conceitos novos, olvidando-se 
o passado de consequências trágicas que essas 
mesmas ideologias trouxeram à Humanidade. A 
intolerância, até há bem pouco tempo conside-
rada em vias de extinção, renova o seu vigor 
tal Fénix renascida das cinzas consequentes da 
própria destruição que causou. 
Do nível individual, familiar, até aos níveis 

comunitário, local, nacional, regional, conti-
nental até ao nível mundial, assiste-se incre-
dulamente ao recrudescimento da intolerância 
e de uma mentalidade do “tudo ou nada”, “à 
minha maneira ou destrói-se”, como se alguma 
vez tivesse sido solução para algo. 
Qualquer diferença é razão para a oposição 

pura e gratuita; qualquer dificuldade, salvo se 
o ganho material for comum, é razão para o 
aproveitamento imoral das circunstâncias que 
trazem vantagens e ganhos que se tornam ilíci-
tos, ainda que a lei não os proíba. Onde param 
os valores intemporais, que sábios de outrora, 
desde tempos remotos, tão generosamente dei-
xaram registados como roteiro para a harmonia 
e felicidade? O Homem tecnológico, evoluiu 
bem, mas o Homem Sábio ficou para trás. 
Como pássaro, voamos com uma asa muito 

forte e a outra muito fraca. O resultado é ób-
vio. Da tecnologia que nos trouxe confortos ini-
magináveis até há bem pouco tempo, rasgando 
horizontes de conhecimento incríveis, da pos-
sibilidade de movimentação em torno do globo 
ao caminhar na Lua, dos arcaicos serviços pos-
tais ao estreante 5G que invadirá as nossa vidas 
muito em breve, a sabedoria, aquilo que talvez 

mais nos distingue dos restantes seres, tem fi-
cado propositadamente para trás. É a sabedoria 
que nos ensina as circunstâncias, o modo e o 
alcance que devemos ter nas nossas ações; é a 
sabedoria, alicerçada nos valores intemporais, 
que nos guiará para a forma mais equilibrada, 
e portanto mais justa, de aplicação e utilização 
da tecnologia; enfim, é a sabedoria que nos en-
sina quais os pensamentos e ações que estão de 
acordo com a nossa consciência e que nos con-
duzirão à felicidade, individualmente ou cole-
tivamente. 
Boas Festas!

O anO 2020 pOdE sEr da MicrOsOFt. Eis tOdOs Os prOdutOs prEvistOs
Pode não se ter apercebido disto mas se há empresa que se prepara para ter um ano 2020 em ‘gran-
de’ essa empresa é sem dúvida a microsoft. não, a tecnológica não tem um novo sistema operativo a 
caminho mas sim uma série de novos produtos que certamente lhe darão motivos para fazer contas à 
vida, tal não será o desejo de os ter a todos. É certo que ainda não sabemos o suficiente sobre cada 
um deles mas, dado o caminho que a microsoft tem trilhado nos últimos anos, parece que a empresa 
norte-americana tem tudo para ser bem-sucedida. Na galeria acima pode ficar a conhecer os produ-
tos da microsoft para 2020 que mal conseguimos esperar para vermos nas lojas.
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FEstA dE nAtAl do rAnCHo FolClóriCo
ilHAs do EnCAnto dA CAsA dos AçorEs

Há vários anos que o 
rancho Folclórico 
Ilhas do encanto da 

casa dos Acores do Quebe-
que celebra a festa do Natal 

em família e alegria, decorreu o tradicional 
convívio quarta feira passada na casa dos 
Acores. 

Foi um ambiente muito agradável e muito bem 
animado. O momento triunfal para os mais no-
vinhos foi a entrega dos presentes. O Presidente 
da Casa dos Açores Alfredo Ponte entregou uma 
prenda a todos que participam no Rancho Aço-

texto:
FrANcIScA reIS

riano. O Rancho Ilhas do Encanto foi fundado a 
8 de setembro de 1997, com o objetivo de man-
ter a cultura Açoriana viva, continuar e preservar 
os nossos usos, costumes e tradições do folclore 
Açoriano. A direção presentemente é composta 

por: Christina Arruda - Diretora Artística, Fer-
nando Arruda - Diretor Musical, Dinarte Melo - 
Diretor Auxiliar, Glória Arruda - Diretora Geral.  
Presentemente o Rancho é composto por 30 

elementos, embora sempre a procura de mais 
elementos masculinos, o Rancho continua sem-
pre em frente com muita dedicação e amor à nos-
sa cultura e tradições Açorianas.
O Rancho deseja a toda a comunidade em geral 

um Feliz e Santo Natal um Ano Novo 2020 re-
pleto de paz, saúde, amor e prosperidade.

Quero agradecer publicamente 
o XaMã indianO porque, gra-
ças ao prOspEritY ritual 
que ele me fez, voltei a ser um 
homem de sucesso. desde ten-
ra idade eu estava indo bem nos 
negócios, mas ultimamente eu 
tive muitos obstáculos e dificul-
dades que não me permitiram 

realizar meus projetos. toda as vezes que eu fe-
chava um bom negócio, sempre havia alguma coi-
sa que impedia de avançar, até que eu cheguei ao 
XaMã e a abriu O MEu caMinhO. graças a ele 
minha vida mudou e eu sou novamente um homem 
próspero. antóniO santOs

Procurei ajuda com tantas 
pessoas erradas que só se 
aproveitaram da minha tristeza 
e dos meus problemas. Como 
último recurso, decidi visitar o 
pOdErOsO XaMã indianO 
e, logo na primeira consulta, 
mostrou-me através de um es-
pelho a razão pela qual meu 

marido me deixara por uma mulher mais jovem 
do que eu. Ela estava manipulando-o através de 
um boneco de vodu para controlá-lo. agradeço a 
dEus por me enviar o XaMã indianO porque 
graças à libertação do meu marido, hoje estamos 
mais unidos do que nunca. Maria dE FátiMa

Por mais de 10 anos sofri 
de dor nas pernas e na 
coluna após um aciden-
te que tive quando era 
muito jovem. Eu visitei 
muitos médicos e espe-
cialistas, mas ninguém 
conseguiu me curar, fiz 
fisioterapia por meses, 
mas as dores persistiram 
até que um amigo me 
recomendou ao XaMã 
indianO e, através de 

cEriMónias dE cura E Ervas indianas, 
consegui me curar. hoje me sinto muito saudável 
e abençoada. 

rOsa sOuZa

MOdElO Obrigada a EscOndEr quE tinha naMOradO para sEr ElEita Miss Eua
a modelo betty maxwell, de 25 anos, foi eleita miss america no ano de 2016. uma distinção que, 
confessa agora, a obrigou a esconder o seu namorado de longa data - spencer. Estar solteira 
era uma das cláusulas do concurso de beleza. Esta não podia anunciar publicamente que tinha 
namorado, nem partilhar fotografias com ele nas suas redes sociais. “Eles não queriam que nin-
guém soubesse que a miss america tinha namorado, o que é um dos aspectos realmente desa-
tualizados no contrato”, denuncia agora em entrevista à fox news. ainda na mesma entrevista, 
esta acabou por contar que ela e o namorado se conheceram com a ajuda da aplicação tinder.
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dECorAção dE nAtAl “HAutE CouturE FrAnCEsA”

Decorações na época do Natal são muito 
especiais na maioria dos lares e estabe-
lecimentos através do mundo inteiro.  

Nas semanas precedentes ao Natal, nós come-
çamos a prestar mais atenção às ruas ilumina-
das, música de Natal, às atividades natalícias 

e todos os preparativos.
Já há alguns anos que a rede de hotéis Sofitel 

através do mundo são convidados a decorar os 
seus estabelecimentos sobre um tema pré-sele-
cionado e também são solicitados a participar 
num concurso amigável nomeado “Arte de Na-
tal”. Cada hotel elabora e junta o seu toque indi-
vidual para poder se distinguir dos outros esta-
belecimentos para que o mais bonito e original 
ganhe o famoso concurso.
O tema selecionado para este ano? Uma deco-

ração natalina inspirada pelo “Glam” da Haute 
Couture Francesa. A rede Francesa de Hotéis 
Sofitel no mundo tem mais de 120 hotéis en 40 
países no mundo e todos os estabelecimentos 
em se orientam pelo mesmo conceito, a mes-
ma palete de cores de base, sendo as cores deste 
ano: cor-de-rosa, azul escuro e dourado. Cada 
ano uma equipa de empregados de Sofitel Hotel 
Montreal ocupa-se das decorações baseadas na 
temática de cada ano mas este ano, eles sentiram 
a necessidade de buscar ajuda exterior. Fui cha-
mada a participar neste lindo projeto e foi com 
muito gosto e paixão pela decoração interior que 
eu aceitei o desafio com uma equipa de colegas. 
Decorar um hotel de 5 estrelas não é coisa fácil 
e além do mais, para um concurso. Mais nós nos 
concentrámos simplesmente em fazer uma deco-
ração fora do normal e digna dum hotel! Iniciá-
mos por ter uma sessão de discussão de ideas, 
fazer rascunhos e maqueta para poder apresentar 
a ideia à direção do Hotel Sofitel para aprovação. 
A idea foi de apresentar o tema da Haute Coutu-
re Francesa dividida em três quadros para contar 
a história da conceção de roupa até ao produto 
final. Os três quadros são: o atelier de costura, 
o showroom com lareira e a árvore de Natal fei-
ta duma silhueta de manequim vestida com um 
longo vestido. sem esquecer os enfeites de Natal 
pois são estes itens que dão o toque especial de 
natal. 
Depois de elaborar um conceito único e com 

um toque pessoal ao Hotel Sofitel de Montreal, 

eu me ocupei pessoalmente de fazer a maquete e 
da decoração do quadro da árvore de Natal para 
a entrada principal, a área com mais visibilidade, 
principalmente ao entrar e para quem só verá a 
decoração do lado de fora. 
Através das portas de entrada podemos consta-

tar uma grande árvore de Natal que representa um 

manequim elegante com um vestido cor-de-rosa 
doce de cetim, com enfeites de Natal com cores 
da palate selecionada, o vestido é digno duma 
princesa. Do lado do salão, no “showroom” de 
uma encontramos uma biblioteca com decora-
ções de artigos de moda tal como Chanel, Dior, 
Mugler e ao lado uma lareira suntuosa com uma 
cor rica de bronze e patins que faz sonhar. Em 
frente, encontra-se o atelier de costura para dar 
vida a roupas de qualidade da Haute Couture 
desenhada pelos estilistas. No atelier podemos 
constatar três manequins vestidos com tecidos 
elegantes. 
Assim fica a história em homenagem a muitos 

Estilistas  Franceses que revolucionaram o mun-
do da moda, tal como Coco Chanel, Christian 
Dior, Thierry Mugler, Pierre Cardin entre muitos 
outros. 
Bom Natal.

ANAbelA meDeIroS

www.alivin.ca             514-844-8532

FacEbOOk nO tOpO da lista das apps Mais dEscarrEgadas da dÉcada
Podemos não descarregar tantas aplicações como antigamente mas a verdade é que as apps con-
tinuam a ser o formato preferido para acedermos a serviços, redes sociais, apps de mensagens e 
plataformas digitais através de dispositivos móveis. o site app annie permite-nos saber quais foram 
as aplicações mais bem-sucedidas da década e, sem surpresa, constatamos que as apps detidas 
pelo facebook continuam a constar nas posições cimeiras. ficamos também a saber através destes 
dados do appe annie que, só em 2019, foram descarregadas 120 mil milhões de aplicações em ios 
e android, um número que representa um aumento de 5% em relação ao ano passado.
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emaNuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a vos servir na vossa
língua: português, francês e inglês
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ConsElHo dE Ministros AprovA propostA dE 
orçAMEnto, quE CostA diz sEr dE “ContinuidAdE”
o conselho de ministros 

aprovou este sábado ao fi-
nal da tarde a proposta de 

orçamento do estado para 2020, 
com o primeiro-ministro a referir 
que é um orçamento de “conti-
nuidade”.
A notícia foi dada pelo próprio An-

tónio Costa, na sua conta de Twitter. 

“O Conselho de Ministros acaba de 
aprovar a proposta de Orçamento do 
Estado de 2020 dando continuidade 
à política orçamental que iniciámos 
em 2016, de melhoria de rendimen-
tos, apoio à modernização das em-
presas, reforço do investimento na 
qualidade dos serviços públicos… 
Com contas certas”, escreveu o pri-

meiro-ministro.
Num segundo post, adiantou ainda 

que há quatro “desafios estratégi-
cos” neste Orçamento do Estado: as 

alterações climáticas, a demografia, 
a transição digital e as desigualda-
des.

FEliz nAtAl E boM Ano novo

dOcuMEntáriO ‘carlOs dO carMO: uM hOMEM nO MundO’
“ivan dias acompanha um ano na vida de Carlos do Carmo, o da consagração, da celebração 
das cinco décadas de carreira e da atribuição do grammy latino de Carreira, que foi receber a 
las vegas, nos Estados unidos, em novembro de 2014”, segundo comunicado da distribuidora. 
Na ocasião, em declarações à agência Lusa, fazendo uma reflexão da sua carreira, Carlos do 
Carmo afirmou: “Corri sempre em pista própria e não em pista de competição, nunca competi, até 
porque cantar não é o mesmo que correr. há sempre gostos. uns gostam mais de a, outros, de 
b. isso não quer dizer que a ou b cantem muito bem ou cantem mal, são os gostos das pessoas”.
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Bênção do Novo Ano
domingo, 19 de janeiro, 

às 13:30 

faremos uma bênção às criptas 

no Mausoléu Saint-Martin

*Se você quer uma bênção personalizada, 
diga-nos o nome do falecido

RSVP: 514 277.7778 
ou reservation@memoria.ca

O Mausoléu St- Martin está localizado no fundo do complexo funerário
Alfred Dallaire MEMORIA 2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

RCada vida é uma história

deseja-vos 
paz e serenidade

a padaria açoreana, família e
colaboradores desejam a toda a

comunidade um santo natal e um
ano novo cheio de muita paz e saúde.

procure as nossas iguarias:
bolo rei, pudim Flan, bolo pudim, 

lampreia, tronco de natal, 
bolo de natal, cheesecake, 
as famosas broas de natal, 

Massa açoreana e outras iguarias.
Faça as suas encomendas connosco

Feliz natal da natália e família
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FEstEjo dE nAtAl EM Anjou
     SylVIo mArtINS e
FotoS De HUmberto

cAbrAl

Sexta-feira passado tive a 
oportunidade de falar sobre 
Natal com o cônsul-Geral 

de Portugal em montreal. e não 
sabia tudo o que se passa na co-
munidade em geral. mas disse 
que A Voz de Portugal é a fonte 
mais importante da comunidade, 
é o lugar onde se pode saber o que 
se passa e o que se passou.

Ano após ano podemos ver e apre-
ciar tudo o que se passa no tempo 
natalício. Eu me lembro quando 
eu era pequenino os meus pais tra-
ziam-me nesta festa e adorava este 
momento porque eu estava com os 

meus amigos e familiares.
Hoje em dia já sou pai e agora 

trago os meus meninos para se di-
vertirem no Centro Comunitário do 
Espírito Santo de Anjou.

Este ano a festa foi organizada do-
mingo 15 de dezembro às 13h, ti-
vemos um saboroso almoço e sem 
esquecer que as crianças tiveram 
um “Hamburger” feito na grelha e 
cheirava tão bem!
Vimos que toda a direção estava 

presente e estavam todos vestidos 
de decoração de Natal, Chapéu de 
Pai Natal, ou pequenas brincadeiras 
para a cabeça, ou vestido comple-

tamente em “Duende do Natal”, e 
com força para trabalhar e servir 
todos os presentes. Havia muitas 
crianças correndo e brincando atra-
vés da sala. 

Um lindo momento em família, 
nada mais, e o importante deste 
evento é dedicado à nossa juventu-
de para se lembrar que é bom ir ao 
Centro e se divertir.
Havia uma menina chamada Cony 

Pimentel que animou e brincou com 
as crianças. Contando uma histó-

ria de Natal, cantando canções de 
Natal, ela foi realmente uma linda 
pérola que dedicou-se toda a tarde 

com as crianças. E, no final todos 
gostaram muito da sua simpatia. 
Não devemos esquecer que o DJ 
desta tarde foi Eduíno Machado e 
que Eddy Sousa cantou duas can-
ções que fez a alegria de todos.

Na parte final, o pai natal chegou e 
deu prendas para todas as crianças. 
Foi uma tarde bem preenchida com 
muita alegria e bons momentos. 
Manuela Bulcão e Adelaide Vilela 
estavam presentes e antes de ela ir 
embora, ela nos encantou com um 
lindo poema.

Parabéns ao Centro por este lindo 
momento familiar e até à próxima.

jEsus rEcOrrEu nOvaMEntE à rEMOntada E garantiu lugar na Final
O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. A equipa de Jorge Jesus derrotou, esta 
terça-feira, o Al-Hilal (3-1) na meia-final da prova e garantiu um lugar na desejada final. 
A final acontece já no próximo sábado e está por conhecer o adversário. Liverpool ou 
Monterrey disputam a outra meia-final amanhã, quarta-feira, e um deles vai defrontar o 
Flamengo na final do Mundial de Clubes em Doha. O Flamengo tem, assim, a possibilida-
de de arrecadar o terceiro título da temporada, após as conquistas da taça libertadores 
e do brasileirão.
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lAnCAMEnto do livro “rEtAlHos d’uM tEMpo”, dA poEtA
MAnuElA bulCão nA AssoCiAção portuGuEsA do CAnAdá

Foi para mim um privilé-
gio ter sido escolhida pela 
promotora deste evento, 

Adelaide ramos Vilela, para 

apresentar à nossa comunida-
de a poeta manuela bulcão, que 
fez uma curta estadia entre nós, 
aproveitando para nos deixar um 
livro de poemas da sua autoria.
Para o efeito, juntámos um bom 

grupo de convivas, na Associação 
Portuguesa do Canadá. Entre um 

saboroso jantar, preparado pela di-
reção da APC, que agradecemos, 
repasto escolhido muito a gosto 
português regado com um bom vi-
nho da nossa terra, ouvimos decla-
mar alguns poemas na língua de 
Camões… Um presente para todos 

nós. No silêncio do momento, tri-
lharam as cordas da guitarra portu-
guesa, pelas mãos de Paulo Gomes 
e Liberto Medeiros em temas bem 
conhecidos das “gentes da nossa 
terra” com cheirinho a saudade. 
Sublime momento a que se juntou 

a voz de Marta Raposo. Culminou 

o nosso serão artístico o conhecido 
acordeonista José de Melo, muito 
apreciado pela nossa comunidade.
Laureano Soares e Adelaide Vile-

la, leram poemas de Fernando An-
dré, António Vallacorba e Maria 

Amélia Vaz.
A jovem Isabel Ferreira declamou 

poemas de Manuela Bulcão, nossa 
homenageada. Manuela Bulcão, es-
critora e poetisa, nasceu na ilha do 
Faial, Açores, mas vive em Vila do 
Conde, norte de Portugal continen-
tal. “Nasci do nada e o arco-íris e a 
minha meta, sou um oceano beijado 
pelos mares e a areia e amor que de 
mansinho beija os meus pés”, pala-
vras da autora. Neste mundo de de-
samor Manuela escolhe amor. Vol-
te sempre Manuela, foi uma honra 
conhecê-la.

FIlomeNA coStA e
FotoS De João ArrUDA

   brEXit: 220 Mil pOrtuguEsEs já pEdiraM rEgistO nO rEinO unidO
“o que esperamos são três ou quatro coisas fundamentais, e em primeiro lugar que todos aqueles cidadãos portugueses que 
estão hoje a residir no reino unido e pretendem continuar a residir no reino unido se registem o mais rapidamente possí-
vel”, afirmou Augusto Santos Silva, na conferência de imprensa de apresentação do Relatório da Emigração que decorreu 
hoje no ministério dos negócios Estrangeiros, em lisboa. santos silva considerou que “os valores são muito confortáveis”, 
justificando que “os últimos dados relativos a novembro publicados pelas autoridades britânicas, indicam que até agora 220 
mil portugueses residentes no reino unido já pediram o registo”. o ministro aproveitou a ocasião para sublinhar que esse 
registo “é muito importante porque é ele que permite que aqueles que estão há mais de cinco anos a residir no reino unido” .
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dEsCulpA GrEtA tHuMbErG

minha querida me-
nina/adolescente, 
escrevo-te para te 

dizer, como início de con-
versa solitária, que fui de-

masiado precipitada ao fazer um texto so-
bre ti em que quase te acuso de deixares que 
os homens que tomam decisões no mundo se 
aproveitem da tua ingenuidade.
Esta cartinha podia começar à moda antiga: 
“- Escrevo-te para dar notícias da nossa famí-

lia e te dizer que andam todos de boa saúde, 
graças a Deus.”
“Sabes, era assim simples o mundo em que 

tive o privilégio de nascer”.
Mas, são outros tempos, outros assuntos, ou-

tras verdades e mentiras sobre os quais me 
cabe falar, por opção e não obrigação. 
Transformei-me numa pessoa independente e 

quase desprendida de assuntos corriqueiros do 
dia-a-dia que os média despejam em quanti-
dades tão grandes, sobre os seres que habitam 
a Terra, que já poucos conseguem absorver e 
filtrar o que lhes é útil deixando para traz o que 
não serve para nada. Então, é o descalabro que 
vemos acontecer por todo o lado.
Apareceste, menina. Creio que és e vais per-

manecer na História da Humanidade como o 

símbolo da luta pela defesa da recuperação do 
“ar puro e da saúde perdida através da mão do 
homem, predador e inconsciente” que já des-
truiu o único planeta que possuímos, e con-
tinua a fazê-lo sem olhar para o futuro que é 
agora, neste momento. Esta é uma afirmação 
que creio ser real e premonitória da luta que 
iremos – muitos de nós – travar contra as po-
tências mundiais que se reúnem e nunca se 
comprometem. A Cimeira da ONU sobre o cli-
ma, a COP25 realizada em Madrid, terminou 
como havia começado. Sem consensos nem 
compromissos.
Dissertar um pouco sobre o que se pretendia 

com esta Cimeira vai levar alguns dos meus 
leitores a largar o jornal e, talvez, ver o resumo 
da telenovela da revista Maria. 
Ou do jornal A Bola. Quem sabe? Também 

não necessitamos desses para cumprirmos a 
nossa função de “pregar” para ensinar.
Falemos, então, um pouco sobre o que estava 

previsto decidir, para concretizar, na Cimeira 
de Madrid, a COP25.  
Começo pelo mais importante: Havia um ar-

tigo, o 6º, que estava em aberto no livro de 
Regras do Acordo de Paris (Este acordo é o de 
2015 que compromete praticamente todos os 
países do mundo na luta contra as alterações 
climáticas e estabelece regras). 
Ora, na COP25 pretendia-se eliminar ou, pelo 

menos, limitar drasticamente aquilo que são os 

títulos de carbono que vêm do passado e aca-
bar com a dupla contabilização desses títulos. 
Não foi possível qualquer acordo da parte dos 

muitos países com grandes responsabilidades 
nesta matéria. Preferiram adiar, adiar, adiar.
Por outro lado, o art.º 6º é o que permite aos 

países cooperar na implementação das “Con-
tribuições Nacionalmente Determinadas” para 
reduzir as emissões dos gases com efeito de 
estufa. Diz respeito à criação de regras, moda-
lidades e procedimentos para um mecanismo 
de mercado, o chamado Mercado do Carbono.
Não havendo acordo sobre estas matérias 

fundamentais para a luta contínua e persisten-
te contra as alterações climáticas, chegamos a 
um impasse que pode levar o planeta Terra à 
sua destruição e ao desaparecimento de muitos 
países e locais de forma nunca vista e terrivel-
mente penalizadora para os humanos.
É isto que os países mais ricos do mundo de-

sejam? 
Ou estão tão cegos pelo poder e a riqueza 

atual que não conseguem avistar já tão perto o 
fim de nós todos? 
Nem palácios, nem jóias, nem ilhas e ia-

tes privados resistem à natureza quando a 
mesma está cansada de ser penalizada nas 
suas fundações e na sua existência simples e 
doadora de bens essenciais como a água das 
nascentes e o trigo que se faz pão.

ProF.ª mArIA 
DA coNceIção brASIl

spOtiFY E applE Music pOdEM vir a tEr nOvO rival
a bloomberg está a avançar com a notícia que a empresa responsável pela tiktok, a bytedance, está a 
testar uma app de streaming de música. Significa isto que os responsáveis por uma das apps de vídeo 
mais bem-sucedidas dos últimos anos poderão tornar-se os rivais mais recentes dos ‘gigantes’ spotify e 
apple music. de acordo com as informações que circulam neste momento, a app em testes recebeu o 
nome de código “resso” e exibe as letras de músicas, além de permitir a criação de vídeos e gifs. “Es-
tamos otimistas com as perspetivas a longo-prazo mas estamos numa fase muito inicial do processo e 
apenas num número limitado de mercados em desenvolvimento”, apontou um porta-voz da bytedance.
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FEstA dE nAtAl do vAMos CoMEr juntos

Quarta-feira passada “o 
vamos comer juntos” teve 
um almoço muito especial 

na Santa cruz com ilustres con-
vidados, tal como a nossa fadis-
ta preferida de todos, Jordelina 
benfeito e o simpático António 
Horácio.
Teve também a presença dos pa-

dres Adam, responsável da Santa 

Cruz, e o Padres Carlos Dias e hou-
ve perto de 200 pessoas que festeja-
ram nesta festa do natal.
O almoço foi confecionado pela 

dona Olga Loureiro e a sua equipa 

SylVIo mArtINS e
FotoS De mANUel NeVeS

que fizeram a alegria de todos os 
presentes com um saboroso baca-
lhau com natas.
Pharmaprix Mont-Royal patroci-

nou este evento com muitas prendas 

para alguns presentes a este evento, 
um grande agredecimento à Manue-
la Grilo que ajuda sempre a Santa 
Cruz nestes eventos.
Para animar este evento, DJ Mi-

guel, que faz um lindissímo traba-

lho durante o “Vamos Comer Jun-
to”. E, sem esquecer a Sara Batista 

que está todas as quartas-feiras no 
“Vamos Comer Juntos” ajudando a 
servir e animar o Bingo.

A missão Santa cruz agradece 
olga loureiro por este linda festa 
de Natal onde todos trabalharam 
neste lindíssimo evento e que foi 
um sucesso para todos.

  ciEntistas EXtraíraM adn dE MulhEr da idadE da pEdra, cOM 6 Mil anOs
Cientistas dinamarqueses revelaram esta terça-feira o rosto de uma mulher que viveu há 6 mil anos, durante a idade da 
Pedra, na região da Escandinávia. a extração do adn que permitiu a reconstrução do rosto da mulher pré-histórica foi feita 
no equivalente a uma “pastilha elástica”, onde estavam marcas de dentes, que foram usadas para decifrar o código gené-
tico. a mulher, a quem foi dado o nome de lola, teria pele escura, cabelo castanho escuro e olhos azuis. um artista fez a 
reconstrução das suas feições, que pode ver acima. sublinhe-se que esta “pastilha elástica”, com cerca de um centímetro, 
é na verdade alcatrão vegetal, um produto da destilação de certas árvores resinosas, que os antepassados mastigavam 
para limpar os dentes ou por hábito. 
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nAtAl do Grupo rEvivEr
SylVIo mArtINS

todos os anos ao chegar 
à época natalina mui-
tos se perdem entre 

presentes, correrias às lojas, 
mesas fartas de comida... 
Mas será o Natal apenas isso?

Não!
Natal é tempo de celebrar o nascimento do nos-

so Salvador e assim deixar renascer em nossos 
corações o amor, a paz e a esperança.
Natal é momento de perdão, de esquecer as tris-

tezas e as amarguras, e é época de fortalecer o 
coração na fé. Natal é tempo de família, muitos 
risos e alegrias. É época de fraternidade e união, 

e tentar que assim seja o 
ano todo. 
A Casa dos Açores do 

Quebeque fazem mila-
gres a cada mês quan-
do continuam as suas 
atividades bi-semanal. 
O projeto do grupo Re-
viver foi iniciado há 15 
anos e está sempre a 
crescer para que todos 
possam reviver junto 

aos seus amigos mas também poder criar novas 
amizades. 
Segunda-feira 16 de dezembro A Voz de Portu-

gal estava presente neste lindo encontro.
Uma sala cheia de boas pessoas que vieram to-

dos comer um saboroso almoço organizado por 
Filomena Faria, Laura Cordeiro e Manuel Antó-
nio Pereira e da grande generosidade do Dr. José 
António Morais que ano após ano ajuda muito o 
Grupo Reviver.
Durante esta tarde tivemos um lindo serão com 

troca de presentes e também um concerto de Na-
tal pelo coral do grupo Reviver chefiado por José 
Gouveia.
A Voz de Portugal deseja à todos Feliz Natal.

ruMOr. ubEr Eats sErá vEndidO à ZOMatO na índia
o site techCrunch está a avançar com a notícia que a uber está em fase avançada 
de negociação para vender a uber Eats na índia à sua rival zomato. de acordo com 
fontes próximas do negócio, a aquisição será concluída por 400 milhões de dólares e 
mediante o investimento da uber na zomato. Este investimento deverá rondar os 150 e 
os 200 milhões de dólares. as negociações continuam a decorrer mas é de prever que 
o negócio fique concluído até ao final de 2019.
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altapex construction corporation 
deseja a toda a comunidade 

Feliz natal e um próspero ano novo
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carnEirO: Carta dominante: o mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Harmonia na sua re-
lação. Com os nossos pensamentos e palavras 
criamos o mundo em que vivemos! saúde: Con-

sulte regularmente o dentista. dinheiro: Cuidado com in-
vestimentos. números da sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta dominante: 3 de ouros, que sig-
nifica Poder. Amor: Seja seletivo nas suas ami-
zades. Plante hoje sementes de otimismo, amor 
e paz. verá que com esta atitude irá colher mais 

tarde os frutos da alegria. saúde: Problemas de rouqui-
dão. dinheiro: seja prudente no local de trabalho. 
números da sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémeos: Carta dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: O amor 
paira no ar. Procure intensamente sentimentos 

sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria 
e bem-estar! saúde: nada o preocupará a este nível. di-
nheiro: época pouco favorável. 
números da sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

caranguEjO: Carta dominante: 2 de Copas, 
que significa Amor.  Amor: Deixe que os outros se 
aproximem de si. olhe tudo com amor, assim a 
vida será uma festa! saúde: a saúde é o espelho 

das suas emoções. dinheiro: Período favorável.
números da sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEãO: Carta dominante: 7 de Paus, que signi-
fica Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenha 
mais contacto com familiares. a verdadeira bele-
za não é visível aos olhos, pois está no coração! 

saúde: faça uma caminhada por semana. dinheiro: sem 
sobressaltos. números da sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgEM: Carta dominante: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. Amor: Organize um jantar de 
amigos. aproveite ao máximo os momentos de 
alegria para agradecer a deus tudo o que tem! 

saúde: Evite a rotina. dinheiro: não se precipite nos gas-
tos. números da sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

balanÇa: Carta dominante: valete de Espa-
das, que significa Vigilante e Atento. Amor: po-
derá começar uma nova amizade ou um novo 
relacionamento. saúde: durma mais para recu-

perar energias. dinheiro: boa capacidade de resolução 
de conflitos e gestão de recursos. 
números da sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpiãO: Carta dominante: 3 de Espadas, 
que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Possí-
vel desilusão com alguém próximo. dê a mão a 
quem dela precisa. saúde: faça exercícios de 

relaxamento. dinheiro: não se distraia. 
números da sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sagitáriO: Carta dominante: o Eremita, que 
significa Procura, Solidão. Amor: Procure estar 
calmo. não se canse a viver agitado! saúde: Po-
derá ter problemas respiratórios. dinheiro: tudo 

estará a correr bem. 
números da sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

capricórniO: Carta dominante: a força, que 
significa Força, Domínio. Amor: Não dê importân-
cia a comentários. sentir-se-á um pouco sozinho 
no mundo, mas não é bem assim, afinal tem tanta 

gente que gosta de si. saúde: Proteja os ouvidos. Estão 
sensíveis. dinheiro: não se precipite ao fazer compras.
números da sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

aquáriO: Carta dominante: ás de Copas, 
que significa Principio do Amor, Grande Alegria. 
amor: dê atenção às pessoas mais velhas da 
sua família. saúde: não esforce as suas per-

nas. dinheiro: seja alegre e otimista, enquanto trabalha; 
desempenhe o seu papel de coração aberto e com um 
sorriso na cara! números da sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEiXEs: Carta dominante: Cavaleiro de Espa-
das, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Não 
ligue ao que as outras pessoas dizem. o pensa-
mento positivo é o melhor remédio para qualquer 

mal. saúde: tendência a dores de garganta. dinheiro: 
Possível aumento. números da sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

ANtóNIo PeDro coStA

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.

tAntAs luzEs nEstE nAtAl

No mês de dezembro, a luz 
que ilumina nas nossas 
cidades e vilas é sempre 

muito especial, porque as ruas 
neste mês de Natal enchem-se 

de uma atmosfera única que vale a pena apre-
ciar e sentir. basta passear pelas ruas para nos 
encantarmos com a decoração feérica e fasci-
nante que trazem uma magia muito especial.
É sempre assim, o espírito de Natal voltou a in-

vadir as mais diversas localidades da nossa ilha 
de S. Miguel. Até ao início de janeiro, e no caso 
da Ribeira Grande até ao início de fevereiro, fes-
ta da luz e das estrelas, as decorações natalícias 
vão tomar conta das ruas com animações e ati-
vidades. Sempre que anoitece, as nossas terras 
ganham um brilho especial.
De facto, por esta altura do ano, ninguém fica 

indiferente à moda das luzes coloridas para ale-
grar o Natal e que perduram já há muitos anos. 
Este costume surgiu nos Estados Unidos, em 
1882, por Edward Johnson, amigo e sócio do in-
ventor da lâmpada Thomas Edison.
Contudo, muito antes havia uma tradição de ce-

lebrar esta festa com luz e o calor do fogo é bem 
mais antiga muito tempo antes de existir a ele-
tricidade. Durante anos acendiam-se velas nas 
árvores para expressar o espírito de Natal.
Antes do uso das lâmpadas, tradicionalmente, a 

árvore era montada onde se colocavam as velas 
acesas por “significarem a luz de Jesus”. Contu-
do, eram frequentes muitos os incêndios devido 
precisamente ao uso das velas. 
Foi, por isso, que Edward Johnson teve a ideia 

de substituir as velas por uma série de luzes elé-
tricas coloridas, algo que ele fez ao juntar oito 
lâmpadas com forma de pera e com um único 
fio. A sua primeira apresentação com uma árvore 
decorada com luzes vermelhas, brancas e azuis 

teve cobertura mediática nos EUA, mas a ideia 
não pegou muito, porque muitos americanos ain-
da não confiavam na eletricidade e as lâmpadas 
eram caras. No entanto, de acordo com aquilo 
que reza as crónicas, tudo se alterou na década 
de 1920, quando as luzes pré-montadas da em-
presa General Electric se tornaram mais acessí-
veis e baratas. Quem primeiro começou a usar as 
lâmpadas foi Presidente norte-americano Glover 
Cleveland, mandando iluminar a árvore de Natal 

da Casa Branca e tornando este gesto muito po-
pular, de forma a que hoje em dia é já uma tradi-
ção que se estendeu a muitos recantos do mundo, 
mesmo não cristãos. Existem, no entanto, várias 
interpretações sobre o significado das luzes do 
Natal, mas a mais plausível é de que pretende 
simbolizar a Estrela, que é um sinal cristão fun-
damental na representação do presépio, ou seja 
ela aponta o caminho a ser seguindo, a esperança 
que nos traz o Messias pelo seu nascimento. 
Com ou sem luzes, o cristão deve celebrar o 

natal, de forma singela, tal como foi singelo o 
nascimento do Menino, na sua gruta de Belém, 
vindo ao mundo dando uma lição de humildade 
sem paralelo. Juntar-se à humildade dos primei-
ros que foram adorar Jesus. Foram eles os pasto-
res, que como proscritos da sociedade, vivendo 
fora da comunidade receberam com assombro, 
em primeira mão, o celeste anúncio.
Cabe a cada pessoa saber os moldes como deve 

comemorar o nascimento de Jesus, com muito ou 
poucas luzes, pois o que realmente é importante 
é significado para seu coração desta data, mesmo 
desconhecendo-se o dia e mês exatos em que tal 
facto histórico ocorreu, porque é o elemento me-
nos relevante nesta maravilhosa revelação de um 
mistério que desvanece e desafia a racionalidade 
de qualquer ser humano.

applE dEvE auMEntar catálOgO dO iphOnE para cincO MOdElOs EM 2020
a apple pode lançar não quatro, mas cinco modelos diferentes da linha iPhone em 2020. Quatro deles seriam versões 
para o iPhone 12, enquanto um quinto seria uma versão mais compacta e de baixo custo, com valor bem inferior aos 
demais. A informação é do analista Ming-Chi Kuo, que costuma acertar suas previsões sobre os smartphones da Apple. 
no segundo semestre, a linha iPhone 12 pode vir com os quatro modelos antes previstos pelo analista do jPmorgan, 
samik Chatterjee: um com ecrã de 5,4 polegadas, dois com ecrã de 6,1 polegadas e um quarto com 6,7 polegadas. 
os dois menores seriam duas variantes do iPhone 12, enquanto os dois maiores seriam variantes do iPhone 12 Pro.
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EnContro CoM A tAp no ConsulAdo 
SylVIo mArtINS

A tAP Air Portugal foi 
criada a 14 de março 
de 1945 com o nome 

transportes Aéreos Portu-
gueses e é a companhia aérea 
de bandeira portuguesa, com 
sede em lisboa e hub no Ae-

roporto Humberto Delgado, em lisboa, Por-
tugal. A companhia aérea nacional é membro 
integrante da Star Alliance.
Há 25 anos a TAP deixou o Canadá, foi sem dú-

vida um dos momentos triste que os portugueses 
viveram. Havia um grande orgulho quando al-
guém entrava na TAP. Os meus pais iam muitas 
vezes a Portugal, e a única companhia aérea que 
eles usavam era TAP, não havia outra escolha. É 
verdade que muitos não esqueceram o passado e, 
mesmo agora, estão ainda frustrados.
Mas a vida continua e agora devemos pensar que 

quando a TAP voltou a Toronto, Montreal seria a 
próxima etapa. E como A Voz de Portugal anun-
ciou há 3 semanas, TAP estará de volta 14 de maio 
de 2020 com o seu primeiro voo. Um voo que será 
histórico para muitos. Porque haverá muitas pos-
sibilidades para a comunidade e os canadianos.
Para oficializar esta grande notícia, Lillian Viei-

ra, Fernanda Ottavio e o VP Carlos Paneiro vie-
ram encontrar a média portuguesa em Montreal 

no consulado português de Montreal com a pre-
sença do Cônsul-Geral de Portugal em Montreal, 
Dr. António Barroso.
Uma das minhas perguntas era sobre as viagens 

no inverno, todos sabem que durante o verão vai 

haver 6 viagens por semana mas durante o inver-
no não há voos diretos que é muito complicado 
para alguns ir a Portugal. Carlos Paneiro afirmou 
que haverá ao menos um serviço por semana, mas 
tudo será confirmado com tempo. A segunda per-
gunta é mais simples, é sobre o encontro com a 
comunidade e as possibilidades de ajuda para as 
associações. Mais uma vez, a resposta foi muita 

positiva. Eles vão agendar em breve um encontro 
com a comunidade, (sugeri a Missão Santa Cruz) 
e haverá possibilidade de ajuda mas somente 
para eventos públicos, tal como festivais ou ou-
tros eventos de grande envergadura para realçar o 

nome de Portugal em Montreal.
A última foi sobre o salão de turismo em Mon-

treal e responderam que haverá possibilidades em 
promover Portugal à grande em Montreal.
o resto vai vir em breve... e vamos continuar a 

informar sobre o desenvolvimento desta gran-
de notícia para a comunidade portuguesa.

bOEing vai suspEndEr prOduÇãO dOs 737 MaX EM janEirO dE 2020
Depois de ser notificada pela FAA (Federal Aviation Administration, ou Admnistração Federal de Aviação, na tradução livre) de 
que não poderia voltar a fabricar - e consequentemente operar - as aeronaves 737 max este ano, a boeing optou por tomar 
uma medida drástica e que pode balançar o mercado: suspender a fabricação das aeronaves a partir de janeiro de 2020. a 
decisão da boeing é o capítulo mais emblemático da crise dos 737 max desde os acidentes que culminaram com este pro-
blema para a fabricante. Para quem não se lembra, no fim de 2018 e no começo de 2019 aconteceram dois desastres — um 
na Etiópia e outro na Indonésia — que colocaram o até então mais económico avião da Boeing em xeque, tudo por causa do 
sistema mCas, que visava dar mais segurança nas viagens, mas que acabou por ocasionar os dois acidentes fatais.
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Deseja agradecer a todos os que
acreditaram no nosso trabalho e 
nos presentearam com o vosso 

apoio e confiança. 

Aos nossos sócios, amigos e
à comunidade em geral, 

desejamos um Feliz Natal 
e próspero Ano Novo.

2020 teremos muitas 
e variadas atividades, 

venham apoiar 
a associação mais 
antiga do canadá.

A Direção

4170 St UrbAIN, moNtreAl, QUebec,  H1W 3y3
tel.: 514 844-2269
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AbrAço dE ouro EM lAvAl

Abraço de ouro organizou o seu almoço 
de Natal na prestigiada sala da missão 
de Nossa Senhora de Fátima. 

A sala estava quase cheia, temos que dar os pa-
rabéns a este grupo que organizou estas festas 

porque sem eles tudo acabava, como eu digo  
sempre, tudo acaba se a comunidade quiser.
Estava tudo muito bom desde a comida ao di-

vertimento com o DJ Jeff Gouveia a fazer uma  
grande animação. Sem esquecer um grupo coral 
infantil que foi bastante apreciado. 

A decoração do Arco de Natal com um presépio 
foi muito lindo. Parabéns ao Abraço de Ouro e 
a todas as pessoas que trabalharam, a todos um 
Bem Haja. Boas festas e um bom ano cheio de 
felicidades, são estes os votos do jornal A Voz de 
Portugal.

star Wars: a ascEnsãO skYWalkEr arranca ElOgiOs da Mídia EM prÉ-EstrEia nOs Eua
ontem, star Wars: a ascensão skywalker foi exibido para a mídia especializada em los angeles, Califórnia. E, ao contrário 
do temor de muitos, o filme contou com reações iniciais majoritariamente positivas, apesar de alguns canais mostrarem uma 
conclusão mais ambígua em relação a certos aspetos da produção. ainda assim, ao que tudo indica, o sentimento generali-
zado é o de que a ascensão skywalker deve cumprir o seu papel em responder a diversas questões deixadas pelos dois últi-
mos filmes — O Despertar da Força e Os Últimos Jedi —, ao mesmo tempo em que fecha os arcos dos novos personagens, 
introduzidos pela recente leva de filmes. Jake Hamilton teceu o elogio mais notável: “A Ascensão Skywalker é tudo o que 
eu queria que fosse... é obscuro e assustador, mas também é belo e cheio de esperança. Eu venero esse filme”, ele tuitou.
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orAção PArA PeDIr
Proteção PArA A cASA

senhor jesus Cristo, senhor dos senhores, o 
vosso olhar vigie durante o dia e a noite sobre 
esta casa. guardai-a com bondade. vinde habitar 
nesta casa e nenhum mal entre nela. senhor dos 
poderosos, protegei-nos na vossa misericórdia, 
quando entrarmos e quando sairmos. são miguel 
arcanjo Chefe dos Exércitos de deus, são gabriel 
mensageiro divino e são rafael advogado dos 
Enfermos, pelo poder de deus , trindade santa, 
protegei-me nas lutas do dia-a-dia, sêde o meu au-
xílio contra a malícia Celeste, afastai desta casa e 
de toda esta família (tanto presente como ausente) 
todo e qualquer espírito maligno, todo e qualquer 
mal ou perigo. gloriosos arcanjos protegei a santa 
igreja, a nossa Pátria, a nossa casa a todos aque-
les que trabalham ao servico do reino de deus. 
sede os nossos advogados e defensores agora e 
sempre. amen.

OraÇãO

15º AnivErsário dA FEstA porto E
bolo-rEi nA univErsidAdE MCGill

SylVIo mArtINS

Há eventos que nunca 
são falados na comu-
nidade e tive o orgu-

lho e prazer de ir festejar esta 
linda festa na universidade 
mcGill, ontem. 
Uma das mais prestegiada uni-

versidade através do Mundo. Este evento é or-
ganizado pelo Antero Branco, que ano após ano 
organiza este evento para a universidade McGill 

versidade. 
Com tudo isso três caixa de Porto, duas tinto e 

uma branco, e tive o prazer de apresentar o Porto 
Cabral Rosé que todos ficaram bastante impres-
sionado pela côr, o cheiro e o sabor.
Professores, empregados, assistente e mesmo a 

reitora estavam todos presentes para este evento 
que muitos deles gostem e também que gostem 
do Antero Branco. Em janeiro de 2020 Antero 
Branco vai tomar a sua reforma muito bem me-

recida e é tempo de continuar esta tradição que é 
a festa tradicional Porto/Bolo-Rei. 
Parabéns Antero por apresentar um pouco de 

Portugal nesta grandiosa Universidade McGill.

para saborear um pouco das tradicões portugue-
sas num ambiente bastante acolhadora da uni-
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seu primo D. Fernando, esposo da rainha D. Ma-
ria II, que montou a primeira árvore de Natal.

Na manhã de Natal as crianças correm para de-
baixo da árvore, a fim de descobrir os presentes 
deixados pelo Pai-Natal. Esta figura compila no-
vamente duas tradições distintas: a de um “(…) 
lendário velhote de barbas brancas, com carapuça 
e capote vermelho e umas botas que facilitavam 
o caminhar na neve, que de noite pela chaminé, 
nas meias e sapatinhos ao pé da lareira, deixava 
brinquedos e guloseimas (…)”  e a de “(…) São 
Nicolau ou Santa Klaus que se deslocava num 
trenó puxado por renas (…)”. São Nicolau, bispo 
de Myra na Turquia, nascido entre o século III e 
IV é associado a diversas lendas que o referem 
como um benfeitor de crianças e jovens. Viajou 
para o Egipto e Palestina, onde se tornou bispo. 
Existem inúmeras lendas em seu redor, como a 
ressurreição de crianças, ou a de ser um homem 
rico através da herança de seu pai e que assim 
conseguia auxiliar jovens casadoiras com a oferta 
de bolsas de ouro, como dote, colocando-as nas 
janelas ou pela chaminé. É mencionado por ve-
zes que se deslocava num burrinho e por outras 
num trenó puxado por renas, trazendo um saco 
repleto de presentes. Esta compilação de lendas 
e estórias serviram de inspiração a um desenhis-
ta de uma conhecida marca de refrigerantes, já 
no século XX, que criou a imagem que nós hoje 
conhecemos como o Pai-Natal. Para mais infor-
mações note-se as obras “O Menino de Belém: 
da festa do Natal à iconografia da natividade e 
da adoração” de Maria Isabel Roque; “Dicionário 
das Religiões” de Giovanni Filoramo; “A Histó-
ria dos Costumes” de Jean Poirier e “Dizionario 
Universale del Natale” de Cláudio Corvino.
Este texto não segue o novo acordo ortográfi-

co da Língua Portuguesa.

A oriGEM dos síMbolos dE nAtAl (ContinuAção)

em meados do século xIx, 
na época de Natal, o inglês 
Sir Henry cole costumava 

escrever a uma grande quantida-
de de pessoas a desejar-lhes boas 

Festas. Na tentativa de criar um processo 
mais simplificado, criou um postal com uma 
imagem e uma mensagem de Natal. A imagem 
que utilizou foi tão falada, que o conceito aca-
bou por se generalizar.
A estrela de Natal, também conhecida como a 

estrela de Belém, tornou-se num ornamento tí-
pico das nossas casas na época de Natal. É co-
locada no topo da árvore de Natal ou no presé-
pio e lembra-nos a estrela que guiou os três Reis 
Magos até ao local onde o Menino Jesus nasceu. 
A estrela característica possui quatro pontas que 
representam os pontos cardeais (norte, sul, este, 
oeste) e uma cauda luminosa, fazendo lembrar 
um cometa. Também se usa a estrela de cinco 
pontas lembrando o ser humano. A estrela de 
Natal para além de ter orientado os Reis Magos, 
representa a luz do mundo: Jesus Cristo. Um dos 
pontos de partida para a associação da luz ao 
cristianismo é enunciado por São João: “N’Ele 
estava a Vida e a Vida era a luz dos homens “(Jo 

1, 4). Esta triangulação entre Cristo, a luz e a 
vida é confirmada pelo próprio discurso cristoló-
gico: “Eu sou a Luz do mundo. Quem me segue 
não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 
8, 12). A referência bíblica da estrela de Natal 
é feita no Evangelho de Mateus, onde relata a 
vinda de sábios do oriente para visitar o Messias 

recém-nascido. Como não sabiam onde se en-
contrava Jesus, os três Reis Magos perguntaram 
na corte do Rei Herodes, mas sem sucesso. He-
rodes ao saber do nascimento do Rei dos Judeus, 
pediu-lhes que assim que encontrassem Jesus, 
o informassem. Os Magos vendo surgir no céu 
uma luz intensa, seguiram-na, encontrando em 
Belém o Menino Jesus. 
A primeira representação do presépio é atribuí-

da a São Francisco de Assis em 1223 na floresta 
junto ao burgo medieval de Greccio, na Umbria 
em Itália. Com a permissão do Papa Honório III 
criou um presépio com figuras humanas e ani-
mais, recreando o local de nascimento de Jesus, 
que serviu de pano de fundo para a missa de Na-
tal daquele ano. A palavra “Presépio” deriva do 
latim praesepium, que significa curral, estábulo 
ou lugar. Em Portugal por vezes é montado no 
início do Advento sem a figura do menino Jesus, 
que será colocada na noite de Natal, após a Mis-
sa do Galo.

A árvore de Natal tem a sua origem na tradição 
típica dos países da Europa do Norte, datando 
as primeiras referências do formato actual no 
século XVI, mas esta tradição é também uma 
recordação da festa nórdica, celebrada pelo sols-
tício de Inverno e posteriormente pela influência 
germânica e pelo gosto vitoriano que chegou até 
nós. Caracterizava-se por uma planta ou peque-
na árvore de forma triangular, que representava 
a Santíssima Trindade, decorada com velas e no 
cimo com uma estrela, representando a visão 
que Martinho Lutero terá vislumbrado na flores-
ta. Podia igualmente ser decorada no topo com 
o Menino Jesus ou por um Anjo. Na Alemanha 
era frequente as famílias decorarem um pinheiro 
com papéis coloridos, frutas e doces, e a partir da 
Revolução Industrial com pequenos objectos em 
vidro. A tradição espalhou-se por toda a Europa e 
Estados Unidos durante o século XIX, também, 
graças ao contributo do príncipe consorte Albert 
ao introduzi-la em Inglaterra. Em Portugal foi o 

creUSA rAPoSo

“Instituição do presépio em Greccio” de Giotto 
di Bondone. Basília Superior de Assis, Itália. Sé-
culo XIII. Fonte: https://amusearte.wordpress.
com/2014/12/24/a-festa-do-natal/

Gravura da Rainha Victória e Príncipe Albert 
ao redor da árvore de Natal. Illustrated London 
News de Inglaterra, 1848. Fonte: https://www.
vam.ac.uk/articles/victorian-christmas-traditions

Postal de Natal do período victoriano. Fonte: 
http://eselfarm.info/old-fashioned-christmas-
-cards.html

strEaMing. Estas FOraM as sÉriEs Mais vistas dE 2019
o ano de 2019 serviu para assistirmos a uma aposta cada vez maior dos serviços de streaming em conteúdo, 
uma tendência que levou ao lançamento de algumas das melhores séries dos últimos anos. a qualidade es-
teve presente em praticamente todos os serviços, desde a Netflix, até à HBO e passando pela Amazon. Seja 
com novas temporadas ou minisséries, todos estes serviços apresentaram propostas de qualidade e estraté-
gias que deverão continuar em 2020. Entretanto, o site Canaltech fez uma lista das 10 séries mais vistas em 
2019. Chernobyl - HBO; La Casa de Papel - Netflix; Stranger Things - Netflix; Fleabag - Amazon;  Euphoria 
- HBO; Olhos que Condenam - Netflix; Inacreditável - Netflix; Boneca Russa - Netflix; Succession - HBO.
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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: 
1 queijo brie pequeno
1/2 xícara de farinha de 
trigo; 1 ovo; 1/2 xícara de 
farinha de rosca; 1 colher 
de sopa de queijo parme-
são ralado; pimenta do 
reino a gosto; sal a gosto; 
óleo para fritar

REcEITa dO chEFE RIBEIRO
briE EMpAnAdo

prEparaÇãO:  1. tempere a farinha de trigo com sal. 2. bata o ovo com um garfo, e tempere 
com sal e pimenta do reino. 3. tempere a farinha de rosca com o queijo parmesão ralado. 4. Em 
seguida passe o queijo brie na farinha de trigo, depois no ovo batido e em seguida na farinha de 
rosca. 5. Faça esse processo mais uma vez na mesma sequencia (certifique-se de não deixar 
nem um pedacinho de queijo sem ser empanado). reserve. 6. aqueça o óleo em uma panela 
pequena que caiba o queijo inteiro para que seja frito por imersão (o queijo brie ou camembert, 
deverá ficar totalmente coberto com o óleo). 7. depois que o óleo estiver bem quente, abaixe o 
fogo e coloque o queijo empanado. 8. Frite até que fique bem dourado. 9. retire e deixe escorrer.
10. sirva seu brie empanado com geleias, torradinhas e etc.

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

inFOrME-sE sObrE Os nOssOs
prEÇOs a partir dE 40$ pOr sEMana

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

palaVRa cRuzada

hOriZOntais: 1. freiras, em inglês 4. sem importância 
(plural). 8. Colocar dentro de uma jaula. 9. tipo de planta. 
10. ___ do ofício. 11. descuidados, negligentes. 13. Es-
capar 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. moldado. 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. vigarista. 16. mulher que trabalha na roça. 
17. acontecer, suceder, haver. 19. isento, livre. 21. Que 
tem avareza. 22. ___ é, revista de circulação semanal. 

t.: 514.668.6281

O brie Empanado é mais uma receita de entrada para você fazer no natal ou em alguma data comemorativa 
especial que você aprende aqui. Ele fica muito crocante por fora e super cremoso por dentro. Na minha opi-
nião é a entrada ideal para a festa de final de ano e você pode servir o brie empanado com aquelas geleias 
caseiras por que é combinação perfeita do doce da geleia com o sabor salgado do queijo brie. se você não 
quiser fazer com o queijo brie, também dá para fazer com o queijo camembert. uma dica muito importante é 
sempre servir o queijo brie empanado sempre quentinho, mas caso você vá fazer para a ceia de natal e talvez 
não tenha muito tempo para preparar na hora à dica é você levar ao forno por alguns minutos antes de servir, 
dessa forma você pode fazer o brie empanado ou o camembert empanado mais cedo e quando começar che-
gar seus convidados para a ceia de natal, você serve a entrada quentinha. brie Empanado.
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pequenos anúncios
uMa EScOlha cERTa | TEl.: 514-299-1593

EMpREgOS

MEMORanduM

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

EMpREgOS

precisa-se de cozinheiro/a com 
experiência a tempo inteiro. 514-619-3912

7 dIFEREnÇaS

precisa-se de pessoas para servir as mesas
com experiência. 514-729-9494

nEcROlOgIa

precisa-se de caixeiro para os sábados da meia-
noite às 14h30 ou outros turnos são disponíveis. 
Enviar o seu cv para janis@schwartzdeli.com ou 

deixar o cv no 3895 boul. st-laurent.

†

m e m o r A N D U m

jOsÉ FrEirE
1933-2019

faleceu em Châteauguay, no 
dia 11 de dezembro de 2019, 
o sr. josé freire, natural de 
ribeira grande, açores, Portu-
gal, com a idade de 86 anos.
deixa na dor sua esposa sra. 
Laurinda Veríssimo, seus fi-
lhos joseph (julie) e michel 
(Diane), seus netos Jessy, Ke-
vin, danny e julie, seus bisne-
tos assim como outros restan-
tes familiares e amigos.
os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
grupo Yves légaré
1350, autoroute 13, laval
victor Marques (514) 595-1500 
o funeral tem lugar hoje dia 18 de dezembro após mis-
sa de corpo presente, pelas 11h00, na igreja missão-
-de-nossa-senhora-de-fátima em laval, seguindo 
depois para o mausoléu du ruisseau, onde será sepul-
tado em cripta.
a família enlutada vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem 
na dor. bem haja.

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de um gran-
de apartamento a todas a duas sextas-feiras semanas das 
10h às 17h, situado em st-leonard perto da rua langelier e 
jarry. métro langelier (33) ou (193). 514-486-4100

jardim de infância “garderie” está a procura de um cozi-
nheiro para fazer almoço, refeição ligeira para

70 crianças e um pouco de limpeza.
514-729-3336

5º anivErsário dE saudadE

antóniO cÂMara
1947-2014
marido, pai, avô e amigo, não 
podemos acreditar que já faz 
cinco anos que você não está 
mais conosco. sentimos tanto 
a sua falta, você sempre foi tão 
paciente, amoroso e boa ouvin-
te. Encontramos conforto em 
saber que você está sempre co-
nosco, em espírito, e esta a nos 
ver e nos proteger.

faleceu em montreal no dia 4 
de dezembro de 2014, com 67 

anos, natural de santa barbara, ribeira grande, são 
miguel, o senhor antónio Camara esposo da sra. ma-
ria Praticante. Deixa na dor sua esposa, seu filho Nel-
son (stephanie), seus netos brooklyn e jayden, seus 
irmãos manuel, josé, jacinto, luis, sua irmã já falecida 
filomena e conjugues, familiares e amigos.

“O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua 
vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, 
desde agora e para sempre”.

Salmos 121:7-8

agência dE viagEns algarvE
se tem um espirito aberto no serviço ao

cliente e uma paixão pelas viagens
procura-se conselheiro de viagens com experiencia ou 

conhecimento em turismo.
Salario e beneficios sociais consoante sua experiencia

Enviar cv para servicesplus@bellnet.ca
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paRaBénS

chEFES da SEMana

jorGE MEndEs: «CristiAno ronAldo
diz quE joão Félix é uM FEnóMEno»
Jorge mendes foi eleito melhor empresá-

rio de 2019 na cerimónia do Golden boy, 
promovida pelo jornal italiano tuttos-

port, e, antes de receber o prémio revelou o 
que cristiano ronaldo pensa de João Félix 
que, dentro de instantes, também seria ga-
lardoado com o prémio de melhor sub-21 da 
europa.
«O Cristiano Ronaldo diz que o Félix é um fe-

nómeno. Ainda tem de trabalhar, mas que está 
cheio de talento», destacou o empresário portu-
guês.

liGA EuropA: MissõEs diFíCEis
à proCurA dE rECupErAr EstAtuto

Portugal entra nos 16 avos de final da 
liga europa em força, como há muito 
não se via, ainda que o sorteio não te-

nha sido propriamente 
simpático. 
Ninguém tem tantas 

equipas na fase a eliminar 
da Liga Europa e a última 
vez que isso aconteceu 
teve final feliz, acabou 
com o FC Porto a levantar 
a Taça. Mas eram outros 
tempos, numa prova que 
se vai tornando também 
cada vez mais elitista. De 
qualquer forma, Benfica, 
FC Porto, Sporting e Sp. Braga têm nova opor-
tunidade de tentar recuperar estatuto na segunda 

prova da UEFA e que tem sido muito útil para a 
recuperação do sexto lugar no ranking da UEFA 
a partir de 2021/22. 

Esta temporada Portugal 
perdeu até agora apenas 
uma das equipas que co-
meçou a época europeia, 
o V. Guimarães, mas já 
começou em perda, com 
apenas um representante 
na Liga dos Campeões, e 
acentuou essa tendência 
para descolar do pelotão 
da frente com a elimina-
ção das águias, deixando 
Portugal sem representan-

tes na Champions em dezembro pela primeira 
vez em seis anos. Resta a Liga Europa.
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  P J V E D GM GS

1-Benfica	 39	 14	 13	 0	 		1	 37	 		5
2-Fc porto 35 14 11 2   1 28   6
3-Sporting 26 14   8 2   4 24 15
4-Fc Famalicão 24 14   7 3   4 26 25
5-V. guimarães 21 14   5 6   3 24 17
6-Rio ave 19 14   5 4   5 17 16
7-V.	Setúbal	 19	 14	 		4	 7	 		3	 8	 10
8-Boavista 18 14   4 6   4 12 13
9-cd Tondela 18 14   5 3   6 14 17
10-SC	Braga	 18	 14	 		5	 3	 		6	 16	 17
11-Moreirense 17 14   4 5   5 18 19
12-gil Vicente 17 14   4 5   5 14 16
13-Belenenses Sad 15 14   4 3   7 11 21
14-Marítimo 15 14   3 6   5 15 23
15-Santa	Clara	 14	 14	 		3	 5	 		6	 10	 18
16-Portimonense	12	 14	 		2	 6	 		6	 11	 20
17-P.	Ferreira	 11	 14	 		3	 2	 		9	 10	 22
18-CD	Aves	 		6	 14	 		2	 0	 12	 15	 30

  PTS  J  V E D GM   GS

14ª Jornada
13/12 Portimonense 1-1 rio ave
14/12 marítimo 1-0 boavista
  Benfica 4-0 fC famalicão
  v. setúbal 1-0 Cd aves
15/12 moreirense 2-1 belenenses sad

  gil vicente 2-2 v. guimarães
  sC braga 0-1 P. ferreira
16/12 santa Clara 0-4 sporting
  fC Porto 3-0 Cd tondela

13ª Jornada
13/12 a. viseu 4-1 Cd Cova Piedade
  fC Porto b 1-1 gd Chaves
  Benfica B 3-3 varzim
14/12 Estoril Praia 1-2 nacional
  Casa Pia 0-1 Cd mafra
  vilafranquense 1-1 leixões
15/12 ud oliveirense 2-1 FC Penafiel
  sC Covilhã 1-2 académica oaf
  farense 1-0 feirense

15ª Jornada
04/01 Cd aves 10:30 santa Clara
  boavista 10:30 Portimonense
  belenenses sad 13:00 sC braga
  v. guimarães 15:30 Benfica
05/01 rio ave 10:00 marítimo
  P. ferreira 10:00 moreirense
  Cd tondela 10:00 gil vicente
  sporting 12:30 fC Porto
  fC famalicão 15:00 v. setúbal

  P J V E D GM GS

14ª Jornada
05/10 nacional 4-1 fC Porto b
16/11 varzim 1-3 farense
21/12 leixões 12:00 Cd Cova Piedade
28/12 FC Penafiel 6:00 Estoril Praia
  académica oaf 7:15 ud oliveirense
29/12 sC Covilhã 6:15 Benfica B
  feirense 10:00 Casa Pia
  Cd mafra 10:00 académico de viseu
  gd Chaves 12:15 vilafranquense

1-Farense	 33	 14	 11	 0	 		3	 22	 10
2-nacional 31 14   9 4   1 21   9
3-Varzim 23 14   6 5   3 18 17
4-cd Mafra 22 13   6 4   3 21 16
5-leixões 22 13   6 4   3 19 15
6-Estoril praia 22 13   7 1   5 23 16
7-SC	Covilhã	 20	 13	 		6	 2	 		5	 18	 14
8-gd chaves 19 13   6 1   6 17 17
9-académico de Viseu 18 12   5 3   4 13 13
10-Feirense	 15	 13	 		3	 6	 		4	 13	 13
11-Vilafranquense 15 13   4 3   6 18 21
12-Fc porto B 15 14   3 6   5 18 21
13-académica OaF 15 13   4 3   6 16 17
14-Benfica	B	 14	 13	 		3	 5	 		5	 13	 20
15-ud Oliveirense 14 12   4 2   6 14 16
16-FC	Penafiel	 14	 13	 		3	 5	 		5	 13	 14
17-Casa	Pia	 		7	 13	 		2	 1	 10	 10	 22
18-CD	Cova	Piedade	 		7	 13	 		2	 1	 10	 		9	 25

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 2 3
4-Gil	Vicente	 2	 0

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

1-Fc porto 2 6
2-gd chaves 2 6
3-Santa	Clara	 2	 0
4-Casa	Pia	 2	 0

gRupO B J p

gRupO c J p gRupO d J p

FAsE
dE Grupos

17/12/2019 académico de viseu 1-0 gd Chaves 
  varzim 2-1 anadia fC
  marinhense 0-2 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 0-2 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 0-3 fC Porto
2019/12/21 santa Clara vs Casa Pia
2019/12/21 gd Chaves vs fC Porto

o cANto Do Zé

outrA vEz o nosso ‘FAdo’

Decididamente Portugal 
não se consegue libertar 
do malfadado fado (leia-se 

falta de sorte), que nos tem sem-
pre acompanhado por todo o lado.

Após um Grupo de qualificação que até se nos 
afigurava ser fácil de concluir (Ucrânia, Sérvia, 
Lituânia e Luxemburgo), prevendo-se à partida 
que Portugal seria o primeiro classificado, eis 
que não foi isso que aconteceu. Ao invés, a per-
da de pontos nos dois primeiros jogos “em casa”, 
acabou por ditar um resto de prova sofrido, sem-
pre com a calculadora na mão a fazer contas e a 
correr atrás do prejuízo. Lá acabámos apurados 
diretamente, mas…. em segundo lugar.
Ora, mercê precisamente desse segundo lugar, 

o sorteio para a fase final da prova, colocava Por-
tugal numa situação mais difícil, sem motivos 
para sorrir e, tal como alvitrávamos, o sorteio 
acabou mesmo por não nos favorecer em nada, 
cabendo o nome de Portugal no Grupo F já inti-
tulado por toda a imprensa desportiva mundial, 
como o “Grupo da Morte”.
E o caso não é para menos, a equipa de todos 

nós, vai ter de esgrimir forças com a França 
(atual campeã do Mundo) e com a sempre pode-
rosa formação da Alemanha. A quarta equipa do 
Grupo, ainda por decidir, pois este é um grupo 
que vai receber a sua última formação através de 
um Playoff, sairá de entre a Islândia, Bulgária, 
Hungria ou Roménia.
Este grupo incluiu no seu seio três dos seis pri-

meiros classificados do ranking europeu. Mas 
mantendo a UEFA as regras aplicadas no Euro 
2016 em 2020, tal como aconteceu em França, 
os quatro melhores terceiros classificados dos 
seis grupos têm apuramento garantido para os 

oitavos-de-final. Por esse motivo, o primeiro 
jogo da seleção nacional terá um peso significa-
tivo nas contas finais do Grupo F.
Mas se acharmos que este Grupo F nos apresen-

ta equipas fortes, temíveis do ponto de vista fute-
bolístico, o mesmo pensam franceses e alemães 
que também não quereriam ter como adversário 
a equipa lusa, com toda a certeza. Não nos pode-
remos esquecer de que Portugal é o campeão da 
Europa em título, apresentando-se em competi-
ção precisamente na defesa do troféu conquista-
do em 2016 em Paris, França. Até por isso, quer 
franceses quer alemães, que já sentiram o peso 
da derrota frente a Portugal, temem a “equipa de 
todos nós”. É certo que na contabilidade geral, 
estamos em perda para com estes dois adversá-
rios, mas também não é menos verdade que te-
mos vindo a bater-nos com galhardia diante estas 
duas seleções que são verdadeiros colossos do 
futebol mundial, impondo-lhes o sabor amargo 
da derrota.
Portugal, liderado pelo engenheiro Fernando 

Santos, já mostrou argumentos de que sabe “edi-
ficar” uma competição, “metendo mão à obra”, 
deixando os adversários pelo caminho.
É isto que se espera deste grupo de briosos jo-

gadores, uma vez mais (se calhar o último Eu-
ropeu para o melhor do Mundo) com Cristiano 
Ronaldo como capitão. Estamos certos de que a 
registar-se resultados menos positivos de Portu-
gal diante estas duas fortes seleções adversárias, 
os mesmos revestir-se-ão de muita luta, pois 
Portugal não irá facilitar em nada até porque 
como campeão europeu tem a obrigação de ele-
var o seu nome até ao mastro mais alto deixan-
do a bandeira nacional volitar ao vento para que 
todos possam ver de que qualidade e fibra são 
feitos as mulheres e os homens de Portugal, que 
estão espalhados pelos quatro cantos do Mundo.

JoSé coStA

MourinHo: «os dErrotAdos dA
CHAMpions dEvEriAM ir pArA CAsA»
José mourinho mostrou-se contra a en-

trada dos terceiros classificados na fase 
de grupos da 

liga dos campeões na 
liga europa. o técni-
co português defende 
que quem não se apu-
ra para os oitavos de 
final da Champions, 
deve ser afastado das 
provas europeias e não 
entrar na fase a elimi-
nar da liga europa.
«É injusto que os der-

rotados [terceiros clas-
sificados] da Liga dos 
Campeões sejam repes-
cados. Os derrotados 
deveriam ir para casa. 
Assim podem apanhar 
Inter, Ajax... ainda as-
sim podem derrotar qualquer um tanto em casa 
como fora», disse, referindo-se à equipa do Wol-

verhampton.
Recorde-se que o sorteio das fases a eliminar 

das provas da UEFA decorreu esta segunda-fei-
ra, em Nyon.

rui cOsta E a rEnOvaÇãO dE lagE: 
«O trabalhO Está a sEr EXcElEntE»
rui Costa faz um balanço extremamente positivo do trabalho de bruno lage no 
comando do Benfica, e por isso diz que a renovação de contrato, oficializada recen-
temente, é a consequência natural disso mesmo.
Em entrevista à tvi à margem da atribuição do prémio «golden boy», o administra-
dor da SAD do Benfica não louvou apenas a aposta na formação.
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