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Sem dúvida, que o Natal passou e nos 
deixou recordações, umas boas outras 
más faz parte da vida. 

E cá ficamos à espera do que se avizinha, ou 
seja o Ano Novo, findaram as preocupações de 
comprar as prendas para o sapatinho e à ansie-
dade de estarmos juntos com a família, aqueles 

que ainda podem gozar dessa felicidade, por-
que na nossa comunidade de certeza e infeliz-
mente, muita família amigos ou conhecidos se 
perderam para todo sempre, foram entes queri-
dos que faltaram nas mesas da consuada, para 
esses as nossas recordações e que repousem 
em paz.

Tenho outras recordações, por exemplo aque-
le concerto de Natal realizado na igreja de San-
ta Cruz lindo, que no próximo Natal se repita 
este lindo evento.

outro ano que em breve vai começar, que 
seja um com coisas felizes para todos os 
Portugueses, um ano de paz alegrias, com-
preensão e harmonias nas famílias e na co-
munidade. Feliz Ano Novo.

Bonne Année | Feliz Ano novo

Cristiano Ronaldo e João Félix
ganham Globe Soccer Awards

Um Balanço da Década
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texto: rIcArDo
ArAúJo PereIrA

Ebenezer Centeno
Uma primeira leitura do orçamento do estado parece indicar que, na próxima semana, 

mário centeno vai ser visitado pelo fantasma do Natal passado, pelo fantasma do Natal 
presente e pelo fantasma do Natal futuro. é isso que costuma acontecer a uma pessoa 

que é forreta nas vésperas do Natal.

Uma primeira leitura do Orçamen-
to do Estado parece indicar que, na 
próxima semana, Mário Centeno 

vai ser visitado pelo fantasma do Natal passado, 
pelo fantasma do Natal presente e pelo fantasma 
do Natal futuro. 

É isso que costuma acontecer a uma pessoa que 
é forreta nas vésperas do Natal. Talvez Centeno 
não tenha lido a história de Dickens, provavel-
mente porque o livro está à venda por dez euros 
e 40 cêntimos nas livrarias, valor que ele, em 
princípio, considera demasiado elevado, mesmo 
sabendo que 6% reverte para si mesmo. 

Eu também tenho objecções de fundo à obra, 
mas mais de carácter literário. Por exemplo, 
gostaria que o sr. Scrooge tivesse sido visita-
do também pelo fantasma do Natal presente do 
conjuntivo. Creio que seria mais pedagógico, na 
medida em que, além de mostrar ao sovina o que 
ele faz, é importante elucidá-lo sobre o que é im-
portante que ele faça. Foi pena, Charles.

Mesmo uma pessoa que não saiba nada de fi-
nanças tem facilidade em perceber o que se pas-
sa com o orçamento. Todos já fizemos trabalhos 
de grupo que entregámos no dia marcado mas 
já perto da meia-noite, como fez Centeno. E to-
dos defendemos o trabalho no dia seguinte com 
aquela agressividade contida que indica que ata-
mancámos uma coisa às três pancadas para que 

estivesse pronta a tempo e levamos a mal que 
os outros reparem nisso. Eu compreendo Mário 
Centeno porque fui muitas vezes Mário Centeno.

Na conferência de imprensa de apresentação do 
OE, ficou clara a razão pela qual, desta vez, o 
orçamento foi entregue na forma de um bonito 
dossier, e não numa pen – como tem sido moder-
naçamente habitual nos últimos anos. 

É que é mais fácil a gente esconder-se atrás de 
um dossier, e Centeno estava emboscado a dis-
parar contra todos os inimigos: disparou para a 
esquerda, contra o Bloco e o PCP; disparou para 
a direita, contra o PSD e o CDS; disparou para 
a frente, contra a comunicação social; e dispa-
rou para dentro da sua própria trincheira, contra 
membros do seu próprio Governo. Felizmen-
te foram disparos metafóricos, caso contrário, 
como é óbvio, o orçamento não teria disponibi-
lizado os meios para tantas munições, como o 
Ministério da Defesa bem sabe.
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Nem o racismo nem a politização da religião são uma novidade dos anos 2010, mas desde os 
anos 1940 que não haviam sido tão decisivos.

mANUel loFF, JorNAl PúblIco

1. IDeNtIDADe
A década que agora acaba, a segunda do séc. XXI, 

tem dois momentos fundadores. Um foi a vitória 
eleitoral de Viktor Orbán em abril de 2010, na 
Hungria: o jovem liberal anticomunista de 1989 
voltava ao Governo decidido a tornar-se um dos 
símbolos do que ele próprio cunhou como uma 
“democracia-cristã iliberal” (2018), prometendo 
“nunca [se] render” perante “grupos e ideologias 
que se opõem aos objetivos da existência da Euro-
pa e da sua cultura” (2017). Outro ocorreu em julho 
de 2011: Anders Breivik assassinou, um a um, 69 
jovens na ilha norueguesa de Utøya, depois de ter 
matado à bomba oito pessoas em Oslo e deixar 320 
feridos. Breivik e Orbán partilham valores como 
os da defesa da supremacia europeia/ocidental, da 
obsessão com a pureza étnica e a homogeneidade 
cultural, ambos entendem as migrações e a mudan-
ça social e cultural — inerentes a qualquer período 
da modernidade — como se se tratassem de uma 
“colonização islâmica da Europa através da guerra 
demográfica”, diretamente promovida
pelo “marxismo cultural/politicamente correto” 

(Breivik, 2083: A European Declaration of Inde-
pendence, postado pelo próprio no dia do massa-
cre). É neste universo que se movem as extremas-
-direitas (Salvini, Le Pen, Trump, …) do Norte rico 
e as da América do Sul, com mais ênfase no ódio 
antifeminista (“a ideologia de género”), anticomu-
nista e anti-indigenista.
Estes mitos e medos, que tanto sucesso tiveram 

nestes dez anos, não nasceram, contudo, nesta dé-
cada; e são bem anteriores aos atentados de Paris 
de 2015, que marcaram a década, como os de Nova 
Iorque, Madrid e Londres marcaram a anterior. 
Eles reproduzem “o mesmo mecanismo do ódio” 
(E. Traverso) de há cem anos, atribuindo conspi-
rações globais a grupos étnicos essencializados na 
sua religião e nas suas práticas culturais (uma mu-
çulmana não é nem mulher, nem assalariada, nem 
refugiada: é apenas muçulmana). E também não 
são bandeiras apenas da ultradireita racista:
passaram a ter um lugar central na articulação po-

lítica do conjunto das direitas, de Trump a Boris Jo-
hnson, dos conservadores escandinavos a Netanya-
hu ou a Putin. Nem o racismo nem a politização 
da religião são uma novidade dos anos 2010, mas 
desde os anos 40 que não haviam sido tão decisivos 
como foram nos triunfos eleitorais do nacionalista 
hindu Narendra Modi (2014), do nacional-católico 
polaco Kaczyski (2015 e 2019), de Trump (2016) 
ou de Bolsonaro (2018).
No centro desse magma está a identidade, ou me-

lhor, formas diversas de identitarismo, que, primei-
ro, como qualquer teoria conservadora (e, neste 
caso, também liberal), recusa discutir a incompati-
bilidade entre a desigualdade (social, de género ou 
étnica) e a democracia, e, pelo contrário, diz querer 
tornar simples o que a investigação, a liberdade de 
expressão e os movimentos sociais tendem a com-
plicar: não há desigualdade, há preguiça; não há 
cortes nas prestações sociais, há corrupção e frau-

de; não há direitos históricos de povos/minorias/
grupos oprimidos que foram violados e que devem 
ser repostos, há inveja de pobre e/ou de economi-
camente incompetente.
2. crISe, emPobrecImeNto, mI-

grAçõeS
A crise do capitalismo financeirizado devastava 

já as economias do Ocidente mais rico quando a 
década começou, mas arrastou consigo, a partir 
de 2015, as economias do Sul (América Latina, 
a África dependente de commodities), a Rússia e 

as economias asiáticas. Em Portugal, conhecemos 
bem o rasto que ela deixou: rápido empobrecimen-
to, esvaziamento das formas liberal-democráticas 
de representação (decisão económica retirada aos 
eleitores e restringida a uma aristocracia de tec-
nocratas e de detentores de capital), exasperação 
social que leva à remobilização política e/ou à 
emigração. A vontade de mudar de/o mundo para 
procurar mudar de/a vida, tão velha quanto a hu-
manidade, continuou a mover milhões de migran-
tes. Ao contrário do que o eurocentrismo julga, eles 
não vêm sobretudo de fora para dentro da Europa: 
40 dos 75 milhões de imigrantes que vivem na Eu-
ropa são europeus. Muitos portugueses: nesta déca-
da, voltámos a emigrar como não acontecia desde 
os anos da Guerra Colonial.
Uma pequena, mas dramática, parte dos migran-

tes são os 22 milhões de refugiados registados 
pela ONU em todo o mundo. Em torno deles, as 
extremas-direitas ocidentais criaram uma das nar-
rativas políticas mais bem sucedidas desta década, 
construída sobre mentiras, reeditando os velhos 
medos da invasão e da contaminação pelo outro. 
Ao contrário do que sustenta o discurso securitá-
rio dos governos e das direitas, o fluxo de refugia-
dos reduziu-se nos anos 2010 relativamente aos 20 
anos anteriores. E não é na Europa ou nos EUA 
onde eles encontram asilo; pelo contrário, é em 
países pobres ou muito menos ricos que nós: 45% 
dos refugiados estão no Médio Oriente, acolhidos 
fundamentalmente pela Turquia, o Líbano e a Jor-
dânia, três dos países que mais refugiados acolhem 
em todo o mundo. Nos primeiros dez, há um úni-
co ocidental: a Alemanha. O Quénia, o Uganda, o 
Congo, a Etiópia, o Irão ou o Paquistão acolhem 

mais refugiados que os EUA, a França ou a Grã-
-Bretanha! O Mediterrâneo, esse, transformou-se 
no maior cemitério mundial de migrantes (15,8 mil 
mortos desde 2014), seguido a grande distância da 
fronteira México-EUA (3,3 mil mortos).
3. ProcUrAr UmA SAíDA
A crise generalizada dos regimes liberal-democrá-

ticos, que começara pouco depois de se julgar que 
estes tinham triunfado com o Fim da História de 
1989-91, veio acompanhada nesta década de um 
novo vigor dos movimentos sociais, sem paralelo 
desde os anos 70. Na Europa, a França mantém-se 
um caso excecional de resistência ao neoliberalis-
mo, desde a contestação à reforma das pensões de 
Sarkozy (2010), a luta contra a reforma da legisla-
ção laboral de Hollande/Valls (2016-17), um ano 

de coletes amarelos (2018-19), as greves destes 
dias contra Macron. O austeritarismo adotado pela 
Eurozona desde 2008 serviu para (i) deixar patente 
quem está a pagar a criação da moeda única, (ii) 
provar a vacuidade dos valores sociais da constru-
ção europeia (pôr as vítimas das políticas económi-
cas a pagar o resgate de quem as levou à miséria), 
(iii) mostrar a falta de suporte democrático da ges-
tão da crise (derrota eleitoral de todos os governos 
sujeitos à intervenção da troika) e (iv) dar vida a 
uma nova geração da contestação social que, mais 
do que no passado recente, voltou a discutir a pró-
pria natureza do capitalismo, ainda que não o tenha 
abalado decisivamente. Das seis greves gerais con-
vocadas em Portugal em 45 anos, metade foram-
-no nesta década (2010, 2011 e 2013). Em 2011, a 
Primavera Árabe foi um dos maiores movimentos 
simultâneos de contestação social e política da his-
tória, constituindo um modelo à escala internacio-
nal para, no mesmo ano, os Indignados espanhóis 
ou o Occupy Wall Street. No final da década, até 
mesmo as greves internacionais de mulheres (des-
de 2017) ou, em menor escala, a greve global pelo 
clima (2019) foram herdeiras de 2011. É em tudo 
coerente que a década termine com movimentos 
sem precedentes no Chile, Equador, Bolívia, Co-
lômbia, Argélia, Líbano, Índia, Hong Kong...
A crise não nos deixou apenas estes novos movi-

mentos sociais: ajudou a reconfigurar a esquerda 
com o colapso quase geral da social-democracia 
(com a efémera exceção de Corbyn e a relativa 
exceção portuguesa). E não só na Europa (França, 
Alemanha, Itália, …): é também neste contexto 
que há que ler a derrota do PT no Brasil, de Hillary 
Clinton, do Partido do Congresso na Índia.

Um Balanço da Década
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pOEMAS DA
SEMAnA

O MEU nATAl
HélIo 
berNArDo loPeS

com a marca usual, lá 
se passou mais um 
Natal. Felizmente, um 

Natal com saúde, com ale-
gria, com unidade familiar 
ampla e... com lembranças. 

Felizmente, muitas lembranças. lembranças 
que foram sendo distribuídas desde a meia-
-noite até às três e dez da madrugada.
Dentro da tradição, a Noite de Natal pautou-

-se pelo bacalhau, cozido ou com natas. Escolhi 
este, como sempre acontece. Em contrapartida, o 
Almoço do Dia de Natal foi prendado com cabri-

to e suas envolventes. Enfim, tudo maravilhas. 
Maravilhas que já vou comendo de um modo 
muitíssimo comedido...
Embora conhecendo tudo de antemão – as esco-

lhas foram, como sempre, minhas –, lá chegou o 
momento das minhas lembranças: livros.
Assim, recebi uma dúzia de livros, todos pre-

viamente escolhidos por mim. Esses livros foram 
O MISTÉRIO DAS BANDEIRAS NEGRAS, 
de Nuno Rogeiro; VIGILÂNCIA MASSIVA – 
REGISTO PERMANENTE, de Edward Snow-
den; OPERAÇÃO SHYLOCK, de Philip Roth; 
UMA HISTÓRIA DA BÍBLIA, de John Barton; 
O CARDEAL DO KREMLIN, de Tom Clancy; 
MAFIA LIFE, de Federico Varese; AS CLAS-
SES MÉDIAS EM PORTUGAL, de Francisco 
Louçã; CINCO VOLTAS NA BAHIA COM UM 
BEIJO PARA CAETANO VELOSO e DEUS-
-DARÁ, ambos de Alexandra Lucas Coelho; e O 
MUNDO ATÉ ONTEM, O TERCEIRO CHIM-

PANZÉ e COLAPSO, os três 
de Jared Diamond.
Iniciei já as leituras das obras 

de Rogeiro e de Snowden, 
provavelmente seguidas da de 
Tom Clancy, depois a de Lou-
çã, a de Varese, seguida da de 
Roth. Deixarei para o fim as de 
Alexandra Lucas Coelho, de 
Diamond e de Barton. Lá para 
o final de fevereiro ou março, 
deverei ter lido tudo o que re-
cebi agora, pleno de contenta-
mento. Obras a que irei juntan-
do mais duas em cada mês. A 
verdade é esta: para mim, os 
livros constituem uma autênti-
ca tentação.
Formulo agora votos para 

que a saúde me permita ler 
todas estas obras sem sustos, maiores ou me-
nores. Uma saúde que também desejo a todos, 
também ao nosso Portugal e à construção da 
Paz no mundo.

Afinal! O que quer?
sim, é amor, vontade de querer

sempre e sempre estarei com você.
Prometo que nunca irei te esquecer...

 
mas, prometa que perto, sempre estará?

mesmo que não possa reconhecê-lo..

Apenas prometa?!
o resto você decide o que fazer..
Pois, eu já cansei de tanto sofrer,
já não quero depender de você..

Enfim,
Quero me refazer e amadurecer!

Agora chega! ou irei me despedir de você..
Cansei de meio termo, apenas me Ama!

não sou inimiga!
Pare com tantos porquês!?

só assim, serei sua, somente sua!
esse vulcão entrará em erupção,

Prova p’ra ver,
meu poeta do Amor

Fabiane Braga Lima 
é poetisa em rio claro SP 
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Em jeito de balanço
“Responsabilidades especiais incumbem aos líderes políticos e de opinião, que têm de

mostrar que são capazes de mostrar caminhos e de motivar os cidadãos para os seguirem”.

estão as páginas dos 
jornais e das revistas 
cheias de substanciais 

reflexões sobre os aconteci-
mentos que marcaram o ano 
e até a década em vias de fin-
dar, por mais que se discuta, 

neste último caso, se o cálculo está bem feito, 
controvérsia que se levantou também a pro-
pósito do começo do milénio em 2000 ou em 
2001… 
É difícil escapar ao tema, apesar de ainda ape-

tecer falar sobre o Natal, que em tempos idos se 
prolongava até à Festa dos Reis Magos e parece 
que se esgota hoje no dia 25 de Dezembro e na 
noite anterior e na troca de prendas mais ou me-
nos apreciadas, esquecendo o sentido original da 
comemoração do nascimento do Menino Jesus. 
Fica tudo muito pobre de sentido e é pena!
A primeira impressão é que o tempo está a cor-

rer muito depressa, talvez mesmo demasiado de-
pressa e não há quem consiga pôr mão nisso…
Ainda não se desvaneceu a surpresa pela mu-

dança de século e de milénio e já lá vão mais 
20 anos, sempre sem parar. Dizem os entendidos 
que isso é sinal de envelhecimento, mas a ver-
dade é que até as crianças também sentem que o 
tempo passa depressa, quando na mi-
nha geração primeiro que voltasse a ser 
Domingo para termos a possibilidade 
de ir à matinée no Coliseu, parecia que 
a semana nunca mais acabava. Até a 
um preso ouvi recentemente o comen-
tário que o tempo da sua pena, que é 
longa, está passando bem depressa…
O Sol e a Terra e o Universo no seu 

conjunto continuam a girar à mesma 
velocidade de sempre, que por sinal 
é bastante elevada, nós é que não nos 
apercebemos disso. Mas o nosso estilo 
de vida é que se tornou frenético, em 
aceleração permanente, tornando tudo 
passageiro e a desfazer-se no passado. 
As próprias relações humanas ressen-
tem-se do novo ritmo e gastam-se com 
facilidade, tornando-se descartáveis 
compromissos outrora considerados 
vigentes para toda a vida.
Será tudo isto efeito das novas tecno-

logias, pelas quais o Mundo se estrei-
tou, ficando todo ele ao nosso alcance?
Generalizaram-se padrões de consu-

mo e modos
de proceder característicos das socie-

dades evoluídas, talvez se posso mes-
mo dizer ricas. O nível e a qualidade 
de vida da generalidade das pessoas 
subiram muito, o que é bom. A educa-
ção, as condições sanitárias e a saúde 
individual também estão em progresso. 
E no entanto sentese no ar uma certa 

João boSco
motA AmArAl

angústia, como se pressentisse que tudo está sob 
ameaça e houvesse a noção de que talvez não vá 
durar muito, designadamente não vai manter-se 
para benefício da geração seguinte.
Com efeito, não há só luzes mas também há 

sombras no quadro; porém, assim acontece sem-
pre e é do jogo de ambas que se fazem as grandes 
obras-mestras da pintura universal! A questão 
climática atingiu grande actualidade, aliás bem 
merecida; se não estamos certamente à beira do 
colapso, é inegável que o clima está mudando e 
tornou-se mais arisco e impiedoso nas suas ma-
nifestações extremas. Por outro lado, os recur-
sos do planeta estão longe do esgotamento, mas 
torna-se necessário usá-los com mais eficiência, 
porque, de verdade, a espécie humana não tem 
alternativas para se manter e prosperar, fora des-
te “quarto calhau a contar do Sol”.
Num outro plano, há fundadas dúvidas sobre a 

vitalidade das instituições políticas e sociais, no 
seio das quais temos vivido ao longo das últimas 
décadas, no período de paz, progresso e esta-
bilidade posterior à IIª Guerra Mundial. A cri-
se atinge o chamado “modelo social europeu”, 
consistente em trabalho com direitos, agora 
abalado com as consequências da Globalização 
desregulada, tão benéfica para o capital e para a 
acumulação da riqueza em termos de chocante 
desigualdade; e atinge também o “modelo políti-
co europeu”, que assenta no respeito dos direitos 

humanos, na democracia parlamentar e no impé-
rio da lei, igual para todos. Quanto a este último 
aspecto, o descrédito da política e dos políticos 
abre via para os populismos de diversa orienta-
ção, todos eles perigosos.
A própria convivência internacional, baseada 

em instituições multilaterais e na disciplina por 
elas estabelecida, parece em risco. Surgem no-
vos poderes em atitude de desafio, dos quais se 
destaca o terrorismo de alegada inspiração islâ-
mica, cujo combate se tem revelado bem difícil 
e até frustrante. E os grandes países, tal como 
alguns que o não são tanto, arrogam-se atitudes 
de desprezo pelos valores da colaboração e do 
bom entendimento, parecendo quererem voltar 
ao tempo antigo das relações de força bruta, pura 
e simples, como na selva.
Face a um panorama tão perturbador, impõese 

o fortalecimento das convicções de cada pessoa, 
de modo a fazer-nos capazes de enfrentar em 
conjunto os problemas e dar-lhes solução. Res-
ponsabilidades especiais incumbem aos líderes 
políticos e de opinião, que têm de mostrar que 
são capazes de mostrar caminhos e de motivar os 
cidadãos para os seguirem.
(Por convicção pessoal, o Autor não respeita o 

assim chamado Acordo Ortográfico.)
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Três Conversas

Aqui estou de volta, 
passada que está a 
Noite de Natal e todo 

o seu tempo envolvente e 
mais próximo. Um tempo 
que aproveitei para parar a 

minha atividade de escrita, que logo nos faz 
aparecer uma inércia razoável quando se de-
seja retomar aquela.
Neste tempo, lá tiveram lugar três conversas, 

duas delas usuais, a outra por mera razão cir-
cunstancial. Refiro-me, nos dois primeiros ca-
sos, às explanações do Presidente da República 
e do Primeiro-Ministro, feitas aos portugueses; 
no terceiro caso, incluo as afirmações do minis-
tro João Pedro Matos Fernandes, no noticiário 
da noite da RTP 2, com João Fernando Ramos 
a entrevistá-lo. Vejamos, então, estas três con-
versas

Em primeiro lugar, as palavras do ministro João 
Pedro Matos Fernandes. Bom, foram palavras 
marcadas por grande realismo e um saber pro-
fundo sobre quanto ali foi tratado, mas também 
objetivamente inúteis. Até perigosas. Hoje, já 
poucos duvidarão do que aqui escrevo, atentas 
as reações entretanto surgidas ao redor de quanto 
disse.
O que se deu em Portugal, na sequência das re-

centes três tempestades foi o natural e o expec-
tável. A chuva caída foi tão diluviana, os ventos 
mostraram-se tão intensos, que as obras presen-
tes no território nacional, com cambiantes, tive-
ram, claro está, de ser terríveis. 
Infelizmente, o ministro resolveu-se a falar 

claro, expondo uma realidade que, num destes 
meses, ou anos, lá terá de vir a dar-se. Sim-
plesmente, foi completamente inútil, porque as 
populações vivem sempre o presente, só muito 
raramente o futuro. Mesmo que se trate de um 
futuro inteiramente previsível.
João Pedro Matos Fernandes, certamente com 

o apoio do Primeiro-Ministro, devia ter tido uma 
conversa, mas apenas com o autarca de Monte-
mor-o-Velho, porventura, acompanhado de uns 
quantos académicos das áreas da Gestão dos 
Recursos Hídricos e da Hidráulica Fluvial, mas 
também com concidadãos relevantes daquele 
concelho. Assim, todos ficariam responsabiliza-
dos e conhecedores da realidade ali em jogo e do 
modo como, com elevada probabilidade, o fu-
turo irá responder às novas realidades mais que 
esperadas. E a razão deste meu ponto de vista é 
esta e é simples: as coisas são como são, sendo 
muitas vezes essencial sentir os seus efeitos, de 
modo a aceitar o que não se quis ouvir a tempo 
e horas.
Em segundo lugar, as palavras do Primeiro-Mi-

nistro, António Costa, aos portugueses. Como 
facilmente se compreende, tratou-se de uma prá-
tica obrigatória. Também se percebe que não se-
ria nunca aquele o tempo para se falar das mil e 
uma minudências ligadas, por exemplo, ao pró-
ximo Orçamento do Estado. 
Nestas circunstâncias, António Costa escolheu 

a temática da Saúde, chamando a atenção para 
as medidas de fundo que vão seguir-se, reconhe-
cendo que as mesmas terão de ser continuadas ao 
longo da legislatura. E procedeu bem, dado que 
a grande comunicação social, sempre carente do 
espetacular, não parou de brandir na crítica à si-
tuação do Serviço Nacional de Saúde, reconhe-
cido internacionalmente como um dos melhores 
e com melhores resultados. Só não é um paraí-
so qualquer. Num ápice, o que nos foi mostrado 
como uma essencial correção com imperativo 
constitucional, passou logo a ser apontado como 
uma tática de um orçamento de poucochinho. A 
democracia à portuguesa no seu melhor: morto 
por ter cão ou por não o ter. E, em terceiro lu-
gar, as palavras do Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa. 
Considerações tão gerais quanto abstratas, sus-

cetíveis de serem lidas de acordo com as conve-
niências de quem as estiver a ler. Se for gente 
do atual poder, de pronto se dirá merecerem a 
melhor concordância. Se não for, dir-se-á que 
tudo não passou de um conjunto de reprimen-
das do Presidente da República ao Governo. No 
fundo, o tudo em nada. Infelizmente, faltou ao 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falar cla-
ro, explicando o significado das lacunas e das 
insuficiências a que aludiu. O problema está em 
que esta indeterminação presidencial não podia 
ser ultrapassada, porque tratando-se do tudo em 
nada, sempre acabaria por servir os objetivos da 
carentíssima oposição da Direita e da Extrema-
-Direita. Por fim, aquela ideia, quase genial, de 
que o Governo deve pautar a condução da apro-
vação orçamental ao núcleo político dos partidos 
da antiga Geringonça. Deste modo, a Direita e a 
Extrema-Direita, pelo peso da natural analogia, 
passam a ter a porta aberta – e forçada – para 
tratarem de estruturar uma frente unitária de uma 
Direita-de-vale-tudo.
De tudo isto, retiro esta conclusão: quem 

melhor esteve nas palavras que proferiu foi, 
indubitavelmente, o ministro João Pedro ma-
tos Fernandes. o seu problema foi ter falado 
claro.

HélIo 
berNArDo loPeS
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Festa de natal da Comissão do
Senhor Santo Cristo dos Milagres

SylvIo mArtINS

A época Natalícia é um 
tempo de se reunir 
todos, falar e refletir 

sobre tudo o que se passou 
durante o ano. Sabádo 28 de 
dezembro de 2019 a comis-
são da festa do Senhor Santo 

cristo dos milagres se reuniram no centro co-
munitário da Santa cruz. 
Este encontro foi uma maneira muito simples 

de se reunir e festejar o grande trabalho que eles 
tiveram e agradecer alguns que ajudaram. 

É de salientar que a comissão fez um donativo de 
25 000$ à igreja Santa Cruz e ajudaram diretamen-
te na embelização da igreja com lindas decoração 
e organizaram a resolver vários problemas que ti-
veram na igreja durante o ano de 2019. O Padre 
Adam esteve presente e agradeceu todos pela gran-
de ajuda e também A Voz de Portugal que ajudou 
muito para este grande sucesso com a realização 
do cartaz, livrinho, cartão de reza, publicidade, etc. 
É importante ajudar uma linda organização como 
esta que merece todo o apoio. Parabéns e que con-
tinuem durante muitos anos ainda.



Jornal a voz de portugal, edição da terça-feira 31 de dezembro de 2019 | o seu Jornal ainda mais atraente do que nunca!

8

carnEirO: Carta dominante: valete de espa-
das, que significa que deverá manter-se sempre 
alerta.
Amor: Andará muito exigente em relação ao seu 

par. liberte toda a criatividade que existe dentro de si e 
aprenda a contemplar o Belo. saúde: sentir-se-á cheio 
de energia. dinheiro: Aproveite bem as oportunidades.
números da semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

tOurO: Carta dominante: 4 de Copas, que sig-
nifica Desgosto. Amor: Organize um jantar para 
reunir os seus amigos. Procure gastar o seu 
tempo na realização de coisas úteis a si e aos 

outros. saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depres-
sivos. Combata-os com otimismo! dinheiro: não se preci-
pite nos gastos. números da semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

gÉMEOs: Carta dominante: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades. Amor: A seta 
do Cupido espera por si. Que a beleza da Auro-
ra invada a sua vida! saúde: tendência para do-

res musculares. dinheiro: Boa altura para comprar casa, 
desde que aproveite as oportunidades certas. números 
da semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

caranguEjO: Carta dominante: rainha de 
Ouros, que significa Ambição. Amor: Aproveite 
com muita sabedoria os conselhos da sua família. 
Perdoe aos outros e a si próprio. saúde: Coma 

alimentos com mais vitaminas. dinheiro: não misture a 
amizade com os negócios, poderá vir a arrepender-se se 
o fizer. Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

lEãO: Carta dominante: 7 de espadas, que 
significa Novos Planos. Amor: Sentir-se-á liber-
to para expressar os seus sentimentos e amar 
livremente. Que o seu tempo seja gasto a amar! 

saúde: estará melhor do que habitualmente. dinheiro: 
Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe. núme-
ros da semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

virgEM: Carta dominante: 4 de espadas, que 
significa Inquietação. Amor: Dê mais atenção à 
pessoa que tem a seu lado. saúde: Faça exames 
médicos. dinheiro: Pode fazer aquele negócio que 

tanto deseja. números da semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

balança: Carta dominante: ás de espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Irá ter notícias de uma 
pessoa muito especial. saúde: momento calmo, 
sem preocupações. dinheiro: sem problemas 

neste campo da sua vida. números da semana: 5, 6, 10, 
28, 32, 39.

EscOrpiãO: Carta dominante: ás de Paus, que 
significa Energia. Amor: Demonstre o seu amor 
através de um jantar romântico. saúde: o seu sis-
tema imunitário está muito sensível. dinheiro: mo-

mento favorável. números da semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

sagitáriO: Carta dominante: 9 de Copas, 
que significa Vitória. Amor: A sua vida amorosa 
dará uma grande volta brevemente. Que a ale-
gria de viver esteja sempre na sua vida! saúde: 

Consulte o seu médico. dinheiro: evite gastos supér-
fluos. Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

capricórniO: Carta dominante: rei de Paus, 
que significa Força. Amor: Não deixe que a pes-
soa que tem ao seu lado sinta a falta da sua aten-
ção e carinho. saúde: o seu sistema nervoso 

anda um pouco alterado. dinheiro: os investimentos estão 
favorecidos. números da semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

aquáriO: Carta dominante: 9 de espadas, 
que significa Mau Pressentimento. Amor: Não 
se deixe iludir pelo aspeto físico. saúde: Poderá 
sofrer de alguma retenção de líquidos. dinheiro: 

não seja irresponsável e pense bem no seu futuro. nú-
meros da semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

pEixEs: Carta dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários. Amor: O seu 
coração poderá ser invadido pela saudade, que 
o vai deixar melancólico. não se deixe manipu-

lar pelos seus próprios pensamentos! saúde: Previna-se 
contra constipações. dinheiro: nada o preocupará. nú-
meros da semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

ANtóNIo PeDro coStA

Está a chegar ao fim a
missão da Obra de Maria

regressou ao seu país, 
o roberto mendes, da 
obra de maria, que pra-

ticamente durante de 7 anos vi-
veu intensamente a sua missão 

na Paróquia do Senhor bom Jesus, conjun-
tamente com a Andreia e depois com o nasci-
mento cá na ilha da maria de Fátima. Partiu 
um amigo, que se tornou amigo de todos com 
quem ele privava.
Em jeito de despedida, aqui fica um testemunho, 

partilhado seguramente por tantos e tantas, sobre-
tudo da vila de Rabo de Peixe, pois constituíam 
uma família inspiradora que durante este tempo, 
longe do seu Brasil, atravessou o Atlântico para 
trabalhar na vinha do Senhor, em Rabo de Peixe, 
que eles também passaram a amar. Qualquer par-
tida provoca tristeza e neste caso, partiu alguém 
que é um verdadeiro missionário do amor e que 
deixa uma marca profunda na Paróquia que serviu 
com zelo apostólico e espírito de serviço assinalá-
veis. Espalhou alegremente paz e serenidade por 
toda a Vila, com a sua palavra e postura cândida 
e amiga, inicialmente, por vezes, no meio de on-
das revoltas. Semeou amizades que irão perdurar 
e apesar de algumas incompreensões nunca ter 
um gesto ou palavra de mágoa. O Roberto e a sua 
família deram um bonito testemunho de uma ju-
ventude que sabe viver cristãmente. O seu sorriso 
e o tom tranquilo da sua palavra sábia e carinhosa 
foram de um verdadeiro missionário que habitou 
entre nós. Rabo de Peixe é uma terra de missão. 
E nem o serviço que prestou foi acolhido na sua 
plenitude. Todos nós conhecemos a Parábola des-
crita por S. Mateus no capítulo 13: Certo homem 
saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte 
das sementes caiu à beira do caminho e os pás-

saros vieram e as comeram. Outra parte caiu no 
meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas 
sementes brotaram depressa pois a terra não era 
funda, mas, quando o sol apareceu, elas secaram, 
pois não tinham raízes. Outra parte das sementes 
caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as 
sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra 
boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 
100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem 
pode ouvir, ouça. É isto mesmo a ação apostólica 
fecunda que a Obra de Maria tem vindo a fazer 
nesta seara em que faltam os trabalhadores. Por 
seu lado, o Roberto e a sua família são um tes-
temunho vivo da simplicidade, nos caminhos da 
santidade. Somos ávidos na procura de sinais e 
muitas vezes eles estão ao nosso lado e nós não 
nos apercebemos deles. Mas só agora na partida 
percebemos melhor que eles foram sinais tangí-
veis e instrumentos privilegiados que Deus, bon-
dosamente, colocou nos caminhos da Vila.  Para 
além de tudo isto, ele revelou-se um excelente 
gestor dos assuntos paroquiais e eis que, com toda 
a sua dedicação, arregaçava as mangas e era o 
primeiro para, por exemplo, pegar no pincel para 
pintar as paredes ou as janelas do Salão Paroquial. 
Quem passava na estrada via-o como mais um tra-
balhador que ali se encontrava e fazia-o sempre 
com espírito de missão. Por isso, neste momen-
to de partida aqui se deixa uma palavra de eterno 
agradecimento. Partiram seguramente com Rabo 
de Peixe no coração, mas levaram também no seu 
coração a sangrar o agradecido povo de Rabo de 
Pexe. No momento de despedida, foi precisamen-
te isto que se sentiu, pois a sua voz embargada, 
ao receber uma pequena coroa do Divino Espírito 
Santo, símbolo maior da nossa identidade cristã, 
tão peculiar das tradições de cada habitante destas 
ilhas. E é de pessoas como o Roberto e da sua 
família que a Igreja precisa, que viviam aqui em 
total desprendimento, com simplicidade, alegria e 
proximidade, em que o lema de vida era sempre o 
mesmo: Deus provê, Deus proverá e a sua miseri-
córdia não faltará. Bem hajam Roberto, Andreia e 
Maria de Fátima por tudo o que foram neste Rabo 
de Peixe, terra onde o seu altar dedicado ao Se-
nhor Bom Jesus, é o cenário insondável e miste-
rioso que inspirou a criação da Obra de Maria.
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A Cor Tendência do Ano 2020

A cor desempenho um 
papel muito impor-
tante em nossas vidas.  

estamos rodeados de cores, 
basta olhar para a natureza e 

ver os belos esquemas de cores que a natureza 
tem para nos oferecer.
Nós usamos cores na decoração dos nossos la-

res, em arte, na moda, e muito mais.  Você sabe 
que as cores também podem influenciar as nos-
sas emoções?  Sim, é exato você pode até não se 
aperceber mas o seu subconsciente reage de uma 
forma ou de outra a cores, pois estas tem um im-
pacto psicológico que pode causar um efeito de 
acalmar, bom humor, excitação ou aumentar o 
nível de stress, dependemente da cor.
A cor é uma forma simples, mais, porém mui-

to eficaz de passar mensagens.  Representa uma 
ampla gama de emoções sem sequer uma pala-
vra ou imagem.  
Como começou o interesse pela seleção da “Cor 

do Ano”?

Em 2000, “The Pantone Color Institute” criou 
uma maneira de introduzir mais entusiasmo 
nos negócios de padrões de cores que, de outro 
modo, eram calmos e que desde desta altura o 

anúncio da “cor do ano” se tornou um incontor-
nável e muito aguardado não apenas pela indús-
tria de design, mas também pelos fabricantes de 
tintas, tecidos e plásticos.
Devido ao seu posicionamento no mundo das 

cores, a Pantone tem 
sido o sistema de cor-
respondência de cores 
essencial e um ponto de 
referência. 
A cor de cada ano é 

decidida através de um 
processo longo e sério 
que leva em conside-
ração as tendências da 
moda, marketing, o esti-
lo de vida, da indústria, 
acontecimentos no mun-
do e até mesmo situa-
ções políticas. 
A revelação da “Cor do 

Ano” e feita no início 
do mês de dezembro e 
recebe muita cobertura 
pelo meios de comunicação e é antecipada por 
todos incluindo as empresas de tintas através do 
mundo também fazem uma leitura das tendên-
cias mundiais e decidem nas “suas” cores que 
vai ser mais popular para a decoração do seu lar.  
A cor Pantone do ano 2020 é:

ANAbelA meDeIroS
Azul clássico “classic bleu” 19-4052
A razão da escolha da cor Azul Classico “ Clas-

sic Bleu” conforme Pantone é porque  ”Esta-
mos vivendo num tempo que requer confiança e 
fé” então a cor Azul fui escolha pela sua forma 

tranquilizadora que estimula 
calma, confiança e ligação e 
é frequentemente associado a 
profundidade e estabilidade, 
simboliza confiança, lealdade, 
sabedoria, confiança, inteli-
gência, fé, verdade e céu. O 
azul é considerado benéfico 
para a mente e o corpo.
Em 2020, vamos ver muito a 

cor Azul invadir lojas de de-
coração e você também pode 
começar a integrar esta cor 
em grande plano para os mais 
bravos mais para aqueles me-
nos aventurados pode lhe in-
tegrar apenas em detalhes, tal 

como pintar uma parede, almofadas decorativas, 
uma cadeira, arte, pequenas peças decorativas, 
as opções são muitas, a você de decidir de como 
incluir esta cor maravilhosa no seu lar. 
FelIz ANo Novo!

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a 
vos servir na vossa
língua: português, 
francês e inglês
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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 c. de sopa colorau; 1 c. de sopa 
massa d’alho;
1 c. de café noz-moscada; 1 c. de 
café cominhos moídos; 2 laranjas 
(sumo e raspa); ½ cabrito (cortado 
em pedaços grandes e limpo de pe-
les e gorduras); 2 a 3 hastes alecrim 
fresco; 800 g batata vermelha para 
assar; 1 courgette; 3 cenouras; 2 ce-
bola doce; 100 g rabanetes peque-
nos; 3 c. de chá sal; qb pimenta de 
moinho; 5 c. de sopa azeite.

RECEITA DO ChEFE RIBEIRO
Cabrito no forno com alecrim e laranja

prEparaÇãO:
1. Pré-aqueça o forno a 170º C. 2. num tabuleiro de forno, misture o colorau com 
a massa de alho, a noz-moscada, os cominhos, a raspa e o sumo de uma laranja. 
Adicione os pedaços de cabrito e misture tudo muito bem. junte o alecrim e deixe 
marinar durante algumas horas ou de um dia para o outro. 3. lave as batatas e a 
courgette, corte as batatas em gomos e a courgette em meias rodelas grossas. Pele 
as cenouras e corte-as em palitos, descasque as cebolas e corte em gomos.
4. retire os pedaços de cabrito do tabuleiro e introduza na marinada os legumes 
preparados e os rabanetes. tempere com o sal e pimenta moída na altura. regue 
com o azeite e misture bem. Coloque a grelha sobre o tabuleiro e disponha sobre 
ela os pedaços de cabrito. 5. leve a assar no forno durante cerca de 1 hora e 30 
minutos. 6. na altura de servir, retire as hastes de alecrim e decore com a restante 
laranja cortada em rodelas.

2035 Bélanger e., h2g1C1
438-387-8990

inFOrME-sE 
sObrE Os 

nOssOs prEÇOs 
a partir dE 40$ 

pOr sEMana

Mercearias

informe-se sobre os
nossos preços

a partir dE 6$
pOr sEMana

sErvindO EM pOrtuguês,
inglês E Francês

pAlAVRA CRUzADA

hOriZOntais: 1. Pessoa natural do haiti. 5. Pro-
nome demostrativo. 9. satélite da terra. 10. Produ-
ção de íons. 11. Queijo de soja. 12. Algo não real 
(plural). 14. grupo de estudantes numa escola. 16. 
Ponta ___, cidade do Paraná. 19. Porco novo (plu-
ral). 21. dor, ferida, em inglês. 24. Poliedro de quatro 
faces. 25. Cloreto de sódio. 26. Algo não abundante. 
27. tomado através da força. 

vErticais: 1. Auréola, círculo de luz. 2. habitante 
da itália. 3. Perverso, extremamente injusto (plural). 
4. mensageiro do Papa. 6. mídias ___ (facebook, 
twitter, etc). 7. Pessoa que pensa apenas em sí mes-
mo (plural). 8. má sorte. 13. escultor, em inglês. 15. 
especular. 17. Fazer soar, ressonar. 18. envelheci-
do, gasto (plural). 20. Cabana de índios (plural). 22. 
lasca tirada de um objeto. 23. Capacete que fazia 
parte das armaduras.

t.: 514.668.6281
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EMpREGOS EMpREGOS

7 DIFEREnÇAS
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EMpREGOS

pavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no 
betão e finalização de piscina. 

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

precisa-se de pessoas 
para servir as mesas

com experiência. 
514-729-9494

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.

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

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

a MulhEr dElE Era uMa grandE MEntirOsa
dois grandes amigos conversam:
– olha, rapaz… A minha mulher é uma tremenda men-
tirosa.
– A gabriela? – surpreende-se o amigo – então, o que 
aconteceu? Porque estás a dizer isso?
– Ah, ontem não dormiu em casa e inventou que passou 
a noite com a irmã.
– e não passou?
– Claro que não! Quem passou a noite com a irmã dela 
fui eu!

EMpREGOSAnEDOTAS
uMa lOira quE dE burra nãO tinha nada!
no escritório:
– Conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga! 
– diz o empregado à sua colega loira.
– e como é que vais fazer isso? – diz a loira.
– vou demonstrar.
nisto, ele sobe pela viga, e pendurou-se de cabeça para 
baixo no tecto. nesse momento o chefe entrou, viu o em-
pregado pendurado no tecto e perguntou:
– Que diabo você está a fazer aí?
– sou uma lâmpada. – respondeu o empregado.
– hummm…acho que você precisa de uns dias de folga. 
vá para casa.
ouvindo isto, o homem desceu da viga e dirigiu-se para 
a porta.
A loira preparou-se imediatamente para sair também.
o chefe puxou-a pelo braço e perguntou-lhe:
– onde você pensa que vai?
– Eu vou para casa! Não consigo trabalhar às escuras!EstE patO É quE a sabE tOda!

um pato todos os dias entrava numa mercearia e dizia:
– tem ração para patos?
e o merceeiro respondia-lhe:
– não, não tenho comida para patos.
isto repetia-se dia após dia e cada vez incomodava mais 
o merceiro.
Certo dia, o pato entra e diz:
– tem ração para patos?
– ouve lá, já estou farto de te dizer que não tenho ração 
para patos! da próxima vez que entrares aqui e pedires 
ração para patos, prego-te as patas ao chão!
no dia seguinte o pato volta a mercearia e diz:
– tem pregos?
– Pregos? não…
– tem comida para patos?

uM pEdidO quE acabOu Mal!
diz a professora para os alunos:
– Amanhã, tragam todos um animalzinho de estimação. 
no outro dia, diz a professora para a menina raquel:
– então menina raquel, diga-me lá o que é que trouxe…
– eu trouxe uma cadelinha, senhora professora.
– e como é que sabe que é uma cadelinha e não um 
cãozinho?
– Porque tem uma rachinha igual à minha.
– muito bem, e o menino joãozinho, vá, diga-me lá o que 
é que trouxe.
– eu trouxe um sardinho, senhora professora.
– e como é que sabe que é um sardinho e não uma sardinha?
– Porque na lata dizia “sardinhas com tomates”.

7

IRMãOS DA SEMAnA
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O país
Continua à Venda

mANUel cArvAlHo
JorNAl PúblIco

A venda ao exterior de activos valiosos da 
economia portuguesa continua anima-
da.

Só este mês a Altice desfez-se de metade da sua 
rede de fibra óptica, vendida à Morgan Stanley 
Infraestructures Partners, o grupo Vasco de Me-
llo e o seu parceiro Arcus vão alienar 80% dos 
direitos de voto na Brisa, a EDP fechou negócio 
com um consórcio de empresas francesas lidera-
do pela Engie que lhes permitirá controlar seis 
barragens e, outra vez a Altice, transferiu para 
um grupo do Bahrein 85% da gestora dos fundos 
de pensões da TLP, Marconi e TDP.
Quem julgava que o fim das restrições da troi-

ka, o crescimento económico dos últimos anos, 
o regresso da confiança ou o alívio da dívida das 
empresas iriam permitir uma nova vaga de ambi-
ção ao capitalismo português desengane-se:
o país continua à venda.
Haverá quem, munindo-se da cartilha dos mer-

cados abertos e da livre circulação de capitais, 
considere esta situação normal. 
Poder-se-á dizer que, entre o controlo francês 

ou americano da fibra óptica, ou entre o controlo 
chinês ou francês das barragens não há diferença 
de maior.
Não é descaso afirmar-se também que as teorias 

dos centros de decisão que, em tempos, faziam 
parte do léxico corrente do empresariado ser-
viam apenas para proteger a gula predatória ou a 
ineficiência de uma certa estirpe de negociantes 
da corte.
Mas depois da terrível destruição de riqueza na-

cional na era da troika e dos exemplos de incúria 
e dos abusos que destruíram a PT, que expurga-
ram a EDP de capital nacional ou entregaram a 
banca nacional ao capital espanhol ou angolano 
seria de esperar uma leve pausa para se respirar. 
Não é isso que acontece.
Por muito que todos os Estados europeus façam 

a apologia da liberdade de negócios, na penum-
bra todos se esforçam por proteger os seus acti-
vos mais estratégicos e valiosos. 
O Estado português deve estar atento a essa 

sangria de recursos e olhar para a Espanha ou 
para a França como exemplo. 
Não se trata de impor barreiras proteccionistas 

em favor de tecido económico já de si demasiado 
submisso ao patrocínio do Estado. Nem de criar 
novas clientelas de protegidos que um dia darão 
origem a novos donos disto tudo.
Trata-se, sim, de exigir contrapartidas duras. 

Que a exploração de recursos nacionais pague 
impostos nacionais.
Que os quadros e demais trabalhadores que ge-

rem os negócios se instalem em Portugal. 
Que haja abertura para que empresários portu-

gueses tenham acesso a esses negócios. 
Medidas que afinal têm uma única finalidade: 

evitar que Portugal se torne ainda mais uma ba-
nal plataforma de negócios gerida e mantida a 
partir do exterior.

Um Alvarinho para começar bem o ano

vinhos de qualidade, pouco massifica-
dos e de produção de alguns dos me-
lhores produtores nacionais. este ano, 

para a garrafeira de Inverno, teremos, pela 
primeira vez, uma selecção de vinhos resul-
tante de um Painel Nacional de Avaliação de 
vinhos, composto por dez personalidades li-
gadas ao sector dos vinhos e da gas-
tronomia que os avaliaram de forma 
descomprometida e independente.
O Painel é organizado desde 2017 pela 

A’livetaste e com o apoio da Garage 
Wines, aos quais agora se junta para 
levar até sua casa a melhor colectânea 
possível.
Artur Junqueira (CEO Silva Carvalho 

Catering), Ivone Ribeiro (CEO Garage 
Wines), José Augusto Moreira (jornal 
PÚBLICO), Luís Machado (arquitecto 
e empresário), Manuel Moreira (con-
sultor vínico), Mário Rodrigues (Ali-
vetaste.com), Renato Cunha (chef de 
cozinha do Ferrugem), Miguel Rangel 
(Serralves), Tim Hogg (investigador na 
UTAD e na Universidade Católica) e 
Paulo Russel-Pinto (IVDP) são os pro-
fissionais responsáveis por uma selec-
ção mensal de vinhos em prova — de 
mesa, fortificados ou destilados. 
Deste encontro, mensal, resultam ha-

bitualmente um vinho tinto, um vinho 
branco, um vinho do Porto e/ou um 
espumante de origem portuguesa. Ini-
cialmente, são integrados produtos de 
todas as regiões vitivinícolas nacionais.

À SUA meSA
Vinho 100% Alvarinho, fermentado e estagia-

do em barricas de carvalho-francês que expressa 
as características mais genuínas da casta, numa 
envolvência equilibrada com a madeira. Prestí-
gio,
elegância, frescura e complexidade são uma 

constante que acompanha o aroma e 
sabor deste
vinho. Deve ser bebido entre 12 e 

15ºC, possuindo um óptimo potencial 
de envelhecimento em garrafa. Exce-
lente a harmonizar queijos, peixes e 
algumas carnes, pratos de arroz e cozi-
nhados de forno. 
Este Alvarinho vem da Provam, uma 

sociedade constituída por dez viti-
cultores da sub-região de Monção e 
Melgaço. A sua paixão pelas coisas do 
vinho levou-os, em 1992, a construir 
na freguesia de Barbeita, em Monção, 
uma adega moderna e funcional para 
produção de vinhos da casta Alvarinho 
e blends de Alvarinho e Trajadura. As 
vinhas foram seleccionadas pelo seu 
potencial vitícola e enológico de modo 
a serem escolhidas as melhores para 
construção de bons e diversificados vi-
nhos e espumantes.
Actualmente possui uma capacida-

de instalada de 510.000 litros, para 
vinificar as suas próprias uvas e as 
que compram a um grupo seleccio-
nado de pequenos viticultores da re-
gião.

Galo de Barcelos protagoniza
série infantil na televisão chinesa

Segundo um comunicado da televisão 
central da china (cctv, na sigla in-
glesa), a série juntou o departamento de 

animação da empresa estatal chinesa e a pro-
dutora portuguesa Stopline, criada por leo-
nel vieira.
Em 52 episó-

dios, ‘O panda 
e o galo’ conta 
as aventuras do 
panda Hehe e do 
galo de Barce-
los, descrito pela 
CCTV como 
“um animal po-
pular e auspicio-
so e a mascote 
de Portugal”.
A série foi pen-

sada para “inte-
grar elementos 
característicos 
e as culturas da 
China e de Portugal”, sublinha a televisão chi-
nesa. A personagem do galo de Barcelos aparece 
a jogar futebol e tem um avô que toca guitarra 
portuguesa.
‘O panda e o galo’ pode ajudar “as crianças chi-

nesas a saber mais sobre o mundo multicultural”, 
diz a CCTV.
Embora não mencione planos para transmitir a 

série em Portugal, o comunicado refere que pode 
também “contar histórias chinesas ao mundo”.

‘O panda e o galo’ faz parte de uma série de 
co-produções internacionais chamada ‘Panda +’, 
que já juntou a CCTV a produtoras da República 
Checa, Nova Zelândia, Rússia e África do Sul.
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Watchmen a primeira Temporada
com apenas mais alguns dias até o fim 

de 2019, e a lista de melhores séries da 
década quase concluída, eis que temos 

uma última candidata para considerar com 
total seriedade. A versão de Watchmen de Da-
mon lIndelof para a Hbo não só conseguiu 
fazer justiça ao material em que se baseia, 
como também nos trouxe algumas reflexões 
produtivas sobre a sociedade atual com uma 
notável qualidade técnica e narrativa que só 
me faz ficar ainda mais ansioso pelo futuro de 
produções seriadas como esta. 
É bem conhecido pelos fãs que Alan Moore, o 

autor das HQs originais, não costuma ver com 
bons olhos as alterações que qualquer adaptação 
de suas obras inevitavelmente acabam integran-
do ao material. E enquanto Zack Snyder dedi-
cou boa parte de seus esforços a levar as HQs 
para a tela do cinema da forma mais pura que 
julgava ser adequada (lulas alienígenas à parte), 
Damon Lindelof resolve construir esta continua-
ção de Watchmen demonstrando claramente sua 
reverência pelo material original, mas ao mesmo 
tempo, não se atendo a qualquer necessidade de 
assegurar a “fidelidade” que Snyder tanto pre-
zava.
A série de Watchmen traz, com certeza, uma 

coerência convidativa para todos aqueles que le-
ram as HQs, ou ao menos estão familiarizados 
com a história por conta da adaptação cinema-
tográfica. O universo apresentado é construído 

diante do espectador com apreço pelos elemen-
tos que definiam a “realidade alternativa” de 
Moore e seus Minutemen, enquanto também traz 
algumas subversões que contribuem para o seu 
retrato contemporâneo, traçando paralelos com a 
atmosfera política atual e algumas das principais 
discussões sobre o estado da nossa sociedade, 
fora das telas. 
Esta parte política de Watchmen é, certamen-

te, seu ponto mais polêmico. Embora as novas 
tramas dêem continuidade a muitos dos temas 
abordados por Moore, a série de Lindelof tam-
bém tem um grande foco em questões raciais,  
e aproveita estes tópicos para discutir desde a 
intolerância radical de um grupo com ideais 
equivocados, até a maneira como enxergamos, 
interpretamos e remodelamos as figuras à nossa 
volta. Considerando o clima político dos EUA 
atualmente (e com o Brasil logo atrás), era de se 
esperar que a série acabasse construindo alguns 
retratos incômodos, ainda que produtivos para 
qualquer debate. 
Pois no centro de tudo, ainda permanece a mes-

ma reflexão que movia o material original, quan-
do Moore decidiu olhar para o conceito de “su-
per-heróis” e trazê-lo para uma realidade mais 
cínica e condizente com o nosso comportamento 
ao longo do século XX. Afinal, o que é um vigi-
lante? LIndelof não se propõe a apenas expor a 
humanidade por trás das máscaras, ou questionar 
os rumos de um mundo onde seres com poderes 

absurdos possuem suas próprias ambições e in-
terpretações. Não é apenas sobre “Quem vigia os 
vigilantes”, mas sim sobre o papel destas figuras 
e suas repercussões, anos depois.

O Filme Cats
Poucos filmes causaram tanta comoção 

nas redes sociais e imprensa especiali-
zada este ano quanto cats. A adapta-

ção em live-action/cgI de tom Hooper para 
o clássico musical da broadway foi o assunto 
mais falado quando o primeiro trailer foi lan-
çado na metade deste ano; mas pelos motivos 
errados. 
A composição visual e os efeitos digitais que 

criavam híbridos entre humanos e felinos era 
simplesmente horrorosa, o que gerou diversos 
memes e piadas entre os cinéfilos. Não era pos-
sível que algo tão capenga e amador poderia es-
tar mesmo sendo lançado nos cinemas, que seria 
digno de vergonha eterna para todos os envolvi-
dos. É justamente isso o que o filme de Cats traz. 

Mas ninguém poderia imaginar a dimensão do 
estrago.
O roteiro assinado por Hooper e Lee Hall faz um 

trabalho mais “robuscado” em cima do material 
original. A peça de Andrew Lloyd Webber (que 
se inspirou em alguns poemas de T.S. Elliot) não 
traz uma narrativa propriamente dita, tampouco 

uma trama: é a história de diferentes gatos de rua 
que protagonizam suas próprias canções, tentan-
do convencer a anciã Old Deutoronomy (Judi 
Dench) que devem ser escolhidos para serem 
reencarnados no Paraíso dos Gatos. É isso.
Não há muito com o que trabalhar aqui, e o 

grande esforço de Hooper e Hall nesta adaptação 
encontra-se na personagem de Victoria (vivida 

pela estreante Francesca Hayward), uma gata 
abandonada que acaba servindo de “guia” para 
o espectador, já que ela também está adentran-
do nesse mundo felino pela primeira vez, o que 
serve como muleta para as inúmeras introduções 
e números musicais que acompanharemos pelos 
intermináveis 110 minutos restantes. Sim, caso 
não tenha ficado claro a partir da introdução: 
Cats é um fracasso gigantesco. Uma das obras 
mais vergonhosas que Hollywood ofereceu nos 
últimos anos.
Nem mesmo entre os grandes admiradores de 

musicais dão muito valor a Cats. Webber trouxe 
grandes obras primas no ramo, mas não há muito 

o que resgatar em sua odisseia insana de felinos 
cantantes. É uma execução que pode funcionar 
melhor nos palcos, afinal a experiência de ver 
maquiagens elaboradas e cenários gigantescos é 
mais impactante em um nível presencial. Em um 
filme de quase 2 horas e que dedica todas as suas 
maquinações de tramas a canções, é um gran-
de tiro no pé. Dizer que Cats tem uma estrutura 
episódica seria um eufemismo, já que estamos 
literalmente assistindo a uma série de vinhetas 
que são praticamente desconexas – sem contar o 
vilão vergonhoso de Idris Elba.
Isso porque nem abordamos o grande proble-

ma de Cats: toda a execução visual. A escolha 
de Hooper em criar híbridos práticos e digitais 
de “humanos gatos” é do tipo de ideia que não 
faz sentido ter passado da sala de criação. O re-
sultado é indesculpavelmente ruim, do tipo que 
faz a tecnologia de captura de performance andar 
uns 20 passos para trás: a integração dos rostos 
dos atores com pelos, orelhas e bigodes digitais 
é digna de um aplicativo de celular, e raramente 
surge convincente – ver cabeças flutuando é um 
efeito constante, e que fica ainda pior quando o 
filme tenta nos traumatizar com híbridos de hu-
manos com baratas e ratos; que ainda alternam 
em suas respectivas escalas.
é de sentir pena por todo o talento envolvido, 

já que a sensação de vergonha alheia começa 
logo nos segundos iniciais, sendo lentamente 
substituída pelo riso histérico até os créditos 
finais começarem a miar. Digo, subirem.
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O jornalismo precisa de 
ser mais construtivo?

Durante muitos anos, a minha resposta 
à pergunta do título foi “não”. Sempre 
me irritou a conversa de que os jornais 

tinham de trazer mais notícias “positivas” e 
que era preciso mostrar as “coisas boas” que 
acontecem à nossa volta. 
Achava — continuo a achar — que a mais no-

bre função do jornalismo é a de watch dog. Os 
jornais servem para apontar o dedo ao que está 
mal e não para festejar o que está bem.
Denunciar erros é trabalho de jornalista; cele-

brar sucessos é trabalho de relações públicas.
Mas se o escrutínio do poder continua a ser a 

actividade mais nobre do jornalismo, é bem pos-
sível que no novo mundo da comunicação, do-
minado pelas redes sociais, esse papel já não seja 

suficiente. As redações precisam de ir mais lon-
ge, empenhando-se em contrabalançar o pendor 
excessivamente negativo e tribal destas novas 
redes sociais, em que os gatinhos fofos já escas-
seiam. O que abunda, pelo contrário, é um tom 
catastrofista que tende a criar uma imagem do 
mundo demasiado divergente — para pior — da 
realidade que nos cerca. Quando, no meu último 
artigo, chamei a atenção para dois textos opti-
mistas sobre a década que agora fida (ver post-
-scriptum), o meu objectivo — ao contrário do

que percebeu Rui Tavares — não era negar os 
imensos problemas que existem no mundo ou os 
desafios que a ascensão de novos extremismos 
coloca. O meu objectivo era mostrar que o nos-
so olhar está hoje tão obsessivamente focado nas 
insuficiências das democracias liberais, que esse 
foco, ao passar pelas lentes das redes sociais, em 
vez de iluminar, cega. Já não estamos apenas a 
alertar para aquilo que funciona mal — estamos 
muitas vezes a considerar disfuncional todo um 
sistema que não o é. Os pequenos problemas ga-
nham dimensões gigantescas; as grandes solu-
ções são reduzidas à insignificância.
Isto é um jogo perigoso. 
É por essa razão que começo a sentir necessi-

dade de um jornalismo mais construtivo, em que 
o papel essencial de vigilância dos poderes seja 
acompanhado por um jornalismo de soluções: o 

que funciona mal deve ser explicado e o que fun-
ciona bem deve ser mostrado. Informar é cada 
vez menos dar a conhecer as últimas notícias, e 
cada vez mais oferecer aos cidadãos instrumen-
tos que lhes permitam ter o recuo necessário para 
fugir às redes dos pensamentos únicos.
A crise do jornalismo é, também ela, um alerta 

para a necessidade de os jornais serem mais do 
que são hoje. 
menos notícia. mais informação.

João mIgUel tAvAreS

ElEiÇõEs
FErnandO gOMEs vai 
rEcandidatar-sE à prEsidência da FpF
o presidente da Federação Portuguesa de Fute-

bol (FPF), Fernando Gomes, vai recandidatar-se à 
liderança do organismo em 2020, para o mandato 
até 2024. “decidi recandidatar-me para o quadriénio 
2020-2024. Faço-o, porque entendi que devo pros-
seguir o processo de transformação a que a institui-
ção se sujeitou nos anos

prEMiEr lEaguE
rEviravOlta incrÍvEl dO
WOlvErhaMptOn diantE dO caMpEãO
no jogo que fechou a 19ª jornada da Premier lea-
gue, o manchester City perdeu em casa do Wol-
verhampton, após uma reviravolta (3-2). A jogar com 
dez elementos desde os 12’, por expulsão de eder-
son, o campeão inglês chegou ao 0-2 por sterling 
(25‘ e 50’), mas não resistiu à resposta de Traoré 
(55’), Jiménez (82’) e Doherty (89’), ficando agora a 
14 pontos do líder da prova, o liverpool.

dOping
rússia aprEsEnta prOtEstO
cOntra suspEnsãO dEspOrtiva
A Agência Antidopagem da rússia (rusada) apre-
sentou um protesto formal contra as sanções que im-
pedem o país de participar em competições interna-
cionais durante quatro anos, entre as quais os jogos 
olímpicos. “Foi enviado um conjunto de documentos 
à Agência Mundial Antidopagem, entre os quais uma 
notificação formal de desacordo relativamente às 
sanções”, anunciou a rusada.

FutEbOl
rúbEn aMOriM quEr criar 
“idEntidadE FOrtE” nO sp. braga
o novo treinador do sp. Braga, rúben Amorim, pro-
meteu “uma matriz de jogo diferente” para o actual 
oitavo classificado da I Liga, frisando o desejo de 
criar uma “identidade forte”. “o objectivo passa muito
por criar uma identidade, a equipa vai ter algo que 
não teve, pontos fortes muito claros. tive grandes 
treinadores e professores e quero transportar o que 
penso do jogo para a minha equipa, criar uma iden-
tidade profunda e que seja transversal às camadas 
jovens”, disse, durante a conferência de imprensa de 
apresentação. o presidente do clube, António sal-
vador, disse ter escolhido rúben Amorim pelo seu 
“conhecimento e capacidade”, destacando as quali-
dades “no treino e preparação de jogos”.
MErcadO 
ibrahiMOvic dE rEgrEssO
a MilãO, aOs 38 anOs
zlatan ibrahimovic vai regressar ao AC milan, ten-
do assinado contrato até ao final de 2019-20, com 
a opção de prolongar o vínculo por mais um ano. o 
avançado de 38 anos, que estava sem clube depois 
de sair dos lA galaxy, representou o clube milanês 
em 2010-11 e 2011-12, tendo marcado 56 golos em 
85 jogos. “vou regressar a um clube que respeito 
e a uma cidade que adoro. vou lutar com os meus 
colegas para mudar o rumo desta época”, prometeu 
o sueco.
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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

14ª Jornada
05/10 nacional 4-1 FC Porto B
16/11 varzim 1-3 Farense
21/12 leixões 0-0 Cd Cova Piedade
28/12 FC Penafiel 6:00 estoril Praia
  Académica oAF 12:15 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

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
  Paços de 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

15ª Jornada
04/01 leixões 6:00 FC Penafiel
  ud oliveirense 10:00 Cd mafra
  Cd Cova Piedade 10:00 gd Chaves
  estoril Praia 12:15 Feirense
05/01 Farense 6:15 Benfica B
  Académico de viseu 10:00 nacional
  FC Porto B 10:00 Académica oAF
  Casa Pia 10:00 sC Covilhã
  vilafranquense 12:15 varzim

1-Farense 33 14 11 0   3 22 10
2-nacional 31 14   9 4   1 21   9
3-leixões 23 14   6 5   3 19 15
4-Varzim 23 14   6 5   3 18 17
5-CD Mafra 22 13   6 4   3 21 16
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 13   5 3   5 13 15
10-UD Oliveirense 17 13   5 2   6 16 16
11-Feirense 15 13   3 6   4 13 13
12-Vilafranquense 15 13   4 3   6 18 21
13-FC porto B 15 14   3 6   5 18 21
14-Académica OAF 15 13   4 3   6 16 17
15-Benfica B 14 13   3 5   5 13 20
16-FC penafiel 14 13   3 5   5 13 14
17-CD Cova piedade   8 14   2 2 10   9 25
18-Casa pia   7 13   2 1 10 10 22

GRUpO A J p
1-SC Braga 3 9
2-paços de Ferreira 3 4
3-Marítimo 3 2
4-FC penafiel 3 1

1-Sporting 3 6
2-Rio Ave 3 4
3-portimonense 3 4
4-Gil Vicente 3 3

1-V. Guimarães 3 7
2-Benfica 3 3
3-V. Setúbal 3 2
4-SC Covilhã 3 2

1-FC porto 3 9
2-GD Chaves 3 6
3-Casa pia 3 3
4-Santa Clara 3 0

GRUpO B J p

GRUpO C J p GRUpO D J p

Fase
de Grupos

2020/01/15 FC Porto 11:00 varzim
  Académico de viseu11:00 Canelas 2010
  Benfica 11:00 rio Ave
  Paços de Ferreira 11:00 FC Famalicão

Taça de portugal
quartOs-dE-Final

2019/10/13 sC Braga 2-1 marítimo
 FC Penafiel 1-2 P. Ferreira
21/12/2019 marítimo 0-0 FC Penafiel
 P. Ferreira 1-4 sC Braga

03/12/2019 sC Covilhã 15:15 Benfica
04/12/2019 setúbal 13:45 guimarães
21/12/2019 v. setúbal 3-0 Benfica
 v. guimarães 2-2 sC Covilhã

05/10/2019 Portimonense 1-1 rio Ave
2019/12/04 gil vicente 0-2 sporting
2019/12/21 rio Ave 0-1 gil vicente
2019/12/21 Portimonense 2-4 sporting

2019/11/16 Casa Pia 0-1 gd Chaves
2019/12/05 Casa Pia 0-3 FC Porto
2019/12/21 santa Clara 1-2 Casa Pia
2019/12/21 gd Chaves 2-4 FC Porto

MEias-Finais
21/01/2020   sC Braga  14:45  sporting
22/01/2020   v. guimarães  14:45  FC Porto

Cristiano Ronaldo e João Félix
ganham Globe Soccer Awards

os internacionais portugueses cris-
tiano ronaldo e João Félix foram os 
grandes vencedores do globe Soccer 

Awards, que decorreu no Dubai, ao ganharem 
nas categorias de melhor jogador do ano e jo-
gador revelação, respetivamente. O Benfica 
recebeu o galardão de melhor academia do 
ano e Jorge mendes o de melhor agente.
Depois de ver fugir os prémios FIFA The Best e 

Bola de Ouro para o argentino Lionel Messi, foi 
nas arábias que CR7 viu reconhecida a grande 
época que fez ao serviço da Juventus e da Se-
leção Nacional, pelos quais conquistou a Liga 
Italiana e a Liga das Nações, com a atribuição 
do Globe Soccer Awards para melhor jogador do 
ano.

Esta é a sexta vez, em nove edições, que o avan-
çado português é premiado com esta distinção, 
para grande júbilo da assistência, que entoou alto 
e em bom som o nome “Ronaldo”.
“Tenho de agradecer à minha família, à minha 

namorada, ao meu filho que está aqui presente, 
aos meus três filhos que estão à minha espera no 
hotel, aos meus amigos que me veem em Portu-

gal e aos meus colegas de equipa na Juventus e 
na Seleção Nacional, ao meu agente. E a toda a 
gente aqui presente que apoia esta gala”, come-
çou por discursar Cristiano Ronaldo, continuan-
do: “Tenho de agradecer à comunidade árabe 
que é sempre fantástica comigo e ao Dubai, um 
local maravilhoso para vir”.
“Finalmente agradeço a todos os que votaram 

em mim. É uma grande honra estar aqui a rece-
ber este maravilhoso prémio e espero estar cá de 
novo no próximo ano”, completou o avançado 
português.

Também esperado era a eleição de João Félix 
como melhor jogador revelação no Dubai, ao 
qual junta o “Golden Boy 2019”. Na hora da 
consagração, o agora jogador do Atlético de Ma-
drid não esqueceu as águias. “Obrigada ao Ben-
fica, Atlético, aos meus agentes, e especialmen-
te, à minha família que me apoia desde o início”, 
disse quando subiu ao palco.
O Benfica, juntamente com o Ajax, foi dis-

tinguido com o prémio “Melhor Academia do 
Ano”, com Rui Costa a subir ao palco para rece-
ber o galardão. “É uma grande honra o Benfica 
estar aqui para receber, pela segunda vez, este 
prémio. Obrigada todas as pessoas que traba-
lham no Benfica, ao presidente, aos treinadores 
e aos jogadores. O clube está muito orgulhoso 
deste feito”, afirmou o administrador da SAD 
benfiquista.
Fernando Santos, que comandou a Seleção Na-

cional à vitória na Liga das Nações, viu o alemão 
Jurgen Klopp arrecadar o galardão de Melhor 
Treinador do Ano, na sequência da conquista da 
Liga dos Campeões, pelos ingleses do Liverpool.
Jorge Mendes recebeu, pela oitava vez, o pré-

mio de Melhor Agente do Ano. “Quero agrade-
cer à minha equipa da Gestifute, à minha famí-
lia, especialmente a minha mulher, treinadores e 
jogadores. Hoje tenho aqui o João Félix, melhor 
jogador jovem, e o melhor jogador de sempre, 
Cristiano Ronaldo. É magnífico o golo que ele 
marcou há duas semanas e considero que ainda 
está no topo”, referiu o empresário.

JorNAl NotícIAS
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planisférico Bury: o que acontece
aos adeptos quando um clube morre
De comboio, são cerca de 15 minutos entre Old 

Trafford e o Etihad, respectivamente, os estádios 
de Manchester United e Manchester City, dois 
dos maiores clubes do mundo, gigantes despor-
tivos de impacto global na multimilionária Pre-
mier League inglesa. Não muito longe de ambos 
fica o Gigg Lane, um dos estádios mais antigos 
do mundo (inaugurado em 1885) e que era a casa 
do Bury FC.

Recebeu o seu último jogo de futebol a 4 de 
Maio de 2019 e não se sabe quando voltará a ter 
futebol. O clube que lhe enchia as bancadas dei-
xou oficialmente de existir. E os adeptos fazem o 
luto, ao mesmo tempo que procuram uma solu-
ção. Seja qual for, irá sempre implicar recomeçar 
na décima divisão.
O que aconteceu a este clube com 134 anos 

de história foi tão só a consequência de anos de 
gestão incompetente, que o deixaram à mercê de 
nebulosas operações financeiras e donos de re-
putação duvidosa. Deve um milhão de libras de 
salários a jogadores e treinadores, mais 2,75 mi-
lhões a outros credores, e tem uma hipoteca so-
bre o estádio no valor de 3,8 milhões, que, devi-
do aos juros que vão ficando por pagar, aumenta
de dia para dia. E assim, a English Football 

League (EFL), organismo que tutela a três divi-
sões abaixo da Premier League (Championship, 
League One e League Two), fechou as portas do 
futebol ao Bury.
NA PrImeIrA DIvISão 22 ANoS
O Bury é um clube importante na rica história 

do futebol inglês. Passou 22 épocas na primeira 
divisão e, nunca tendo sido campeão no prin-
cipal escalão, chegou a terminar uma vez em 
quarto (em 1926) e ganhou duas vezes a Taça 
de Inglaterra, em 1900, frente ao Southampton, 
e em 1903 com uma goleada por 6-0 ao Derby 
County, que continua a ser a maior vitória na fi-
nal da competição — o recorde seria igualado 
pelo Manchester City em 2016 com os seus 6-0 
ao Watford.

É verdade que os melhores anos deste clube fo-
ram no final do século XIX e início do século 
XX, e a sua última participação na primeira divi-
são foi em 1928-29, mas, ao contrário de outros 
históricos, nunca baixou do quarto escalão e foi 
sobrevivendo em regime de sobe e desce.
A época passada foi um sucesso em termos 

desportivos. Num campeonato tão competitivo 
e longo (46 jornadas) como a League Two, os 
“shakers” ficaram em segundo e conquistaram a 
promoção à League One. Os adeptos festejaram e 
até invadiram o campo no último jogo da época, 
mas os problemas financeiros já se tinham mani-
festado meses antes, com jogadores e treinado-
res (antigos e actuais) a reclamarem dívidas. Era 
evidente que o clube estava a viver acima das 
suas possibilidades. Após o final da época, era 
preciso arranjar um investidor para que o clube 
não desaparecesse.
A decisão foi sendo adiada até ao dia em que 

foi tomada. Ninguém apareceu, o dono não tinha 
capacidade financeira para liquidar as dívidas e 
o clube fechou portas.

PAlco De NegocIAtAS 
Em Bury, uma cidade de 80 mil habitantes na 

região de Manchester, culpam-se as gestões dos 
dois últimos presidentes, Stewart Day, um em-
presário do ramo imobiliário, e Steve Dale, tam-
bém empresário do ramo imobiliário. Day, que 
comprou o clube em 2013, e foi pedindo em-
préstimos sucessivos, através de uma das suas 
empresas, dando o estádio do Bury como garan-
tia — segundo revelou o jornal The Guardian, 
estima-se que cerca de 40% do dinheiro empres-
tado nunca tenha entrado nos cofres do clube e 
que tenha acabado nos bolsos de gente que não 
se sabe quem, sendo que a empresa que aceitou a 
hipoteca revendeu-a a uma empresa sediada em 
Malta, que, por sua vez, é financiada por entida-
des registadas nas ilhas Virgens Britânicas.
Em Dezembro do ano passado, Dale comprou 

o clube pelo custo simbólico de uma libra, mas 

sem que fossem cumpridas as diligências neces-
sárias — os regulamentos da EFL exigem que 
o potencial comprador tenha condições financei-
ras para sustentar o clube e que apresente provas 
disso, mas isso nunca aconteceu. Dale só pro-
longou a agonia do Bury e conduziu o clube nos 
últimos metros até à meta da insolvência.
São comoventes os testemunhos dos adeptos do 

Bury recolhidos pela imprensa britânica quando, 
no final de Agosto passado, se confirmou que 
ninguém iria comprar o clube. “Nem consegui 
dormir. Foi como se alguém da minha família 
tivesse morrido. Era isso que o clube era para 
mim, família”, disse uma adepta à BBC. “Nunca 
esperei que o Bury fosse bom. Na maioria das 
vezes, não prestava, mas não havia problema. O 
principal é que existia. Faz parte da minha vida 
desde que me lembro. Já não tenho equipa”, di-
zia outro adepto ao The Guardian. Dois exem-
plos de um investimento emocional que deixou 
de ter destino e de uma comunidade que perdeu 
um ponto de encontro.
Milhares de pessoas — e tinha assistências em 

casa a rondar os quatro mil espectadores — fica-

ram sem o que fazer nos sábados à tarde.
Não houve “Boxing Day” em Gigg Lane este 

ano, mas ainda há várias vias pelas quais o Bury 
pode chegar à sobrevivência. Nenhuma delas 
fácil e todas contingentes ao que o detentor da 
hipoteca do estádio quiser fazer.
Há um consórcio que está a estudar a possibili-

dade de comprar o clube a Dale, ou o que resta 
dos bens do clube em liquidação. E se isto não 
se concretizar, há um grupo de adeptos que não 
se importa de começar do zero, com o que os 
ingleses chamam “clube fénix”, basicamente a 
refundação do Bury, com um nome ligeiramente 
diferente (AFC Bury), e esperar que o sucesso 
aconteça, tal como aconteceu com o Wimbledon 
em 2002. Este grupo já entregou uma proposta 
para ter um clube chamado AFC Bury a competir 
na décima divisão a partir de 2020.

mArco vAzA
JorNAl PúblIco


