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Alain Côté O.D.

Será Portugal um país verdadeiramente livre?

A TAP, companhia aérea 
que todos conhecemos, 
é uma empresa que en-

frenta depois de muitos anos 
grandes dificuldades. Atual-

mente, já se fala em necessidades financeiras 
da ordem dos 4 mil milhões de euros, depois 
de já se ter injetado várias centenas de mi-
lhões desde que a pandemia levou a um quase 
colapso das viagens aéreas. 
Muitos dirão que será esta a causa da crise na 

TAP, mas a verdade é que o problema já vem 
muito de trás. Prejuízos atrás de prejuízos, o es-
tado entretém esta empresa à custa de injeção de 
dinheiro. Mas de onde vem este dinheiro? Exata-
mente, vem de todos os contribuintes portugue-
ses. E, uma vez este dinheiro dando entrada na 
TAP, para onde vai ele? Vai custear os equipa-
mentos, as instalações, os serviços a terceiros e 
os salários dos trabalhadores da TAP. Todos os 
fornecedores da TAP, recebendo da TAP o que 
lhes é devido de equipamentos ou serviços, por 
sua vez vão custear os seus próprios fornecedo-
res e trabalhadores. Como se vê, o encadeamento 
da economia é profundo. Mas voltemos à origem 
do dinheiro do estado: o contribuinte. Ora, tudo 
que é público, dos ativos à despesa corrente ou 
futura, é dinheiro que vem das empresas e tra-
balhadores privados pois o estado por si mesmo 
não produz para se alimentar a si mesmo. As-
sim, quando pensamos em aumentar salários do 
setor público, aumentar despesa com educação, 
aumentar despesa com saúde, aumentar despesa 
com infraestrutura, aumentar despesa com mais 
dívida, estamos na realidade a extrair capital do 
setor privado, estamos a asfixiar aqueles mes-
mos que mantêm o estado em prol daqueles que 
vivem colados a esse mesmo estado. Nos últi-
mos dias a OCDE publicou um estudo onde Por-
tugal surge com uma carga fiscal de 34,8% do 
PIB (Produto Interno Bruto, indicador da rique-
za produzida), estando em 18ª posição na tabe-
la de 37 países da OCDE. Face a esta realidade, 
onde podemos incluir o fraquíssimo crescimento 
económico que se esfumou com a crise pandé-
mica, é caso para Portugal se deter e repensar 
o seu modelo de sociedade: será que o modelo 
extrativo estadual tem produzido os frutos devi-
dos? Não me parece. Continuamos na cauda da 
Europa, agora ultrapassados por países como a 
Estónia ou Lituânia que estavam atrás de nós. As 
elites políticas em Portugal, salvo raríssimas ex-
ceções que pouco são divulgadas ou são pronta-
mente “assassinadas” mediaticamente, não têm 
a coragem e a ambição necessárias para explicar 
esta realidade ao povo. É mais simples, e arris-
co dizer, populista, dizer a um povo acomodado 
e simplista que se vai dar aqui e ali. O modelo 
de sociedade extrativa e redistributiva faz assim 
as suas vítimas: o próprio povo que não sai da 
mediocridade e com isso cada vez se vez menos 
privado da sua liberdade. Sim, a liberdade é uma 
das realidades que fica distorcida, pois quando o 

estado promete e dá ajudas infinitas a uma em-
presa que está desenquadrada da realidade do 
negócio, como a TAP, está basicamente a com-
prometer todos os portugueses favorecendo essa 
mesma empresa, ou seja, distorcendo o mercado. 
Assim, não há competição em oferecer o me-

lhor serviço aos clientes, e isto é válido para 
qualquer empresa em qualquer ramo de negó-
cio. Imaginem uma aldeia, onde os seus repre-
sentantes decidem pegar nos impostos de todos 
os seus concidadãos e entregá-lo ao café da al-
deia, por sinal único café nessa aldeia. Qual será 
a consequência? Nenhum outro café abrirá para 
concorrer na prestação de serviços com o café 
que é beneficiado pela aldeia; o café beneficia-
do fará apenas o necessário, e muitas vezes o in-
suficiente, para prestar serviço aos seus clientes 
pois sabe que terá sempre a aldeia inteira a cobrir 
os seus prejuízos; a gestão tornar-se-á corrente, 
pois aconteça o que acontecer, o café estará a 
salvo, porque, lá está, os contribuintes da aldeia 
custearão todas as dívidas e falhas decorrentes 
da gestão deficiente; os clientes, mesmo que in-
dignados, terão que aceitar esse serviço, mesmo 
que seja deficiente, porque, lá está, já meteram lá 
dinheiro, não terão alternativa, e com tudo isto, 
a criação de riqueza cada vez mais é diminuída 
empobrecendo o conjunto da aldeia... Acho que 
este exemplo simples permite ver o ponto de vis-
ta que pretendo transmitir. 
Nós, como emigrantes portugueses, saímos de 

Portugal, sem talvez o perceber, mas pelas con-
sequências deste modelo de sociedade que se 
inclina mais à redistribuição do que à criação 
de valor. Saímos à procura de novas e melhores 
oportunidades, dizemos nós. Mas esquecemos 
que as oportunidades em Portugal não existem 
porque o sistema está moldado para não haver as 
tais oportunidades que esperávamos, para prote-
ger grupos de interesse centrados em torno do 
estado, e aqui falo também de grupos privados 
cujos negócios se baseiam exclusivamente com 
o estado. 
Enchemos a boca e o peito com os valores de 

Abril, mas esquecemos completamente o que 
isso significa quando hipotecámos a nossa li-
berdade com um estado extrativo, que distorce 
a economia aqui e ali para benefício político de 
alguns em detrimento do coletivo. Não podemos 
esquecer que quando exigimos mais pensões, 
mais salários para o setor público, mais “borlas” 
nos serviços estaduais da saúde e educação ou 
outros benefícios do estado, estamos exatamente 

a comprometer o contribuinte a pagar mais im-
postos para custear todas essas benesses. Assim, 
o contribuinte não é livre vivendo a ilusão que o 
é fruto da mensagem ilusória de muitos setores 
políticos que são prolíferos em fazer caridade 
com o dinheiro de terceiros. 
Nós, emigrantes portugueses aqui no Canadá e 

no resto do mundo, saímos de Portugal porque 
a nossa liberdade estava e continua a estar limi-
tada. Aqui, curiosamente, não nos levantamos 
contra as regras mais liberais na economia, an-
tes pelo contrário, adaptamo-nos e até vivemos 
melhor do que viveríamos em Portugal: muitos 
negócios em variadíssimos setores, claro, com 
especial destaque na gastronomia, mas muitos 
outros são também histórias de sucesso. Aqui 
somos criativos, empreendedores, audazes. Mas 
quando tocamos em algo que nos ligue à terra 
mãe, automaticamente caímos na mesma nota do 
passado: ficamos de mão estendida para o esta-
do à espera do subsídio, da ajudinha financeira. 
Porquê, depois de experimentarmos um modelo 
diferente como, por exemplo, o do Canadá, con-
tinuamos a colocar-nos na posição de vender a 
nossa liberdade de ação para um estado omnipre-
sente? Porque será que não levamos connosco as 
lições que aprendemos enquanto emigrantes? 
Esta é a pergunta que todos, em especial os emi-

grantes, se deveriam colocar.
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MANUEL CARVALHO

CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

Marta Raposo 

Como começar esta cróni-
ca onde tentarei esboçar 
um retrato o mais fide-

digno possível da Marta Rapo-
so? 
Talvez mencionando que nasceu em Torres 

Novas e que, chegada a Montreal aos 9 anos de 
idade, seguiu o percurso normal das crianças 
portuguesas dessa época, frequentou a escola 
portuguesa, a catequese e dançou num rancho 
folclórico, a miragem do regresso eminente a 
Portugal sempre presente no lar de imigrantes. 
Mas talvez ainda melhor,  para maior precisão, 
será transcrever  parte da sinopse do” Regressa 
Urgente”, um documentário de João Sardinha e 
António João Saraiva, produzido em 2011 e que 
teve um êxito assinalável: 
 “(...)Possuindo uma enorme paixão pelo canto 

e pela língua portuguesa, aos 16 anos iniciou sua 
carreira musical, tornando-se vocalista de um 
grupo de música popular portuguesa. No início, 
porém, Marta rapidamente descobriu que seu 
verdadeiro amor musical não estava na música 
popular, mas na "canção nacional portuguesa" 
- Assim, aos 18 anos, Marta subiu ao palco do 
Clube Português de Montreal para apresentar 
fado pela primeira vez, para nunca mais parar. 
Desde aquela performance - a cada canção, a 
cada ovação, a cada palavra de encorajamento 
– a sua paixão pela 'canção nacional portuguesa' 
cresceu, assim como as suas ambições. Gran-
jeado o reconhecimento da sociedade de acolhi-
mento, integrou o elenco de artistas do Festival 
de Músicas do Mundo de 2004 e de 2005, orga-
nizado por Musique Multi Montréal.
Em 2005, após 8 anos cantando fado no Cana-

dá, Marta voltou às origens para realizar um so-
nho - gravar e lançar um álbum em Portugal, o 
que aconteceu em 2009.”
Sempre repartida entre dois mundos tão dife-

rentes, regressou ao Canadá em 2010, mas a es-
tadia em Portugal  foi uma época charneira na 
vida da Marta pois ajudou-a a definir prioridades 
e a estabelecer um rumo mais claro para a sua 
vida.

Sem querer reinventar a roda, pois já muito 
foi falado e escrito sobre esta artista, aqui deixo 
mais uns retalhos respigados da página digital 
“Fado History”: 
“Marta Raposo é licenciada em tradução, e tem 

formação profissional em administração e jorna-

lismo. 
É conhecida da comunidade portuguesa de 

Montreal pelo seu envolvimento em múltiplos 
projectos de cariz cultural desde muito jovem, e 
pela sua veia artística, embebida de fado. Marta 
Raposo foi porta-voz do Festival Portugal inter-
nacional de Montreal em 2016 e 2017, é repórter 
para o jornal Correio da Manhã- Canada, coor-
denadora das Missas fadistas de Montreal, cola-
bora com a Rádio Centre-ville de Montreal e é 
anfitriã em diversos eventos comunitários.
Marta Raposo foi a primeira voz a levar o fado 

ao Parlamento canadiano em Junho de 2016, por 
ocasião da primeira comemoração oficial do dia 
de Portugal no Canadá. 
Em 2018, uma noite memorável, actuou acom-

panhada do mestre da guitarra portuguesa Custó-
dio Castelo no Oscar Peterson Hall de Montreal. 
Marta foi artista convidada e porta-voz do Festi-
val Portugal Internacional de Montreal em 2015 
e 2019.
 Recentemente, criou e coordenou o projecto 

musical solidário Grito pela esperança, partilha-
do nas redes sociais em Maio 2020. À distância, 
mobilizou cerca de 13 vozes da comunidade por-
tuguesa de Montreal e cerca de 25 intervenientes 
da comunidade, incluindo figuras como o Cônsul 
Geral de Portugal em Montreal, o Ministro das 
Finanças do Québec, o Diretor da Saúde publica 
do Québec e muitos mais.”
Este ano, Marta Raposo  lançou vários vídeo-

-clips, em três línguas (português, francês e in-
glês), de homenagem a Amália Rodrigues pelo 
centenário do nascimento da grande diva.
É oportuno, e de toda a justiça,  referir que, 

ao longo dos últimos anos, todas as vezes que 
a Biblioteca José d’Almansor solicitou o seu 
contributo para animar algumas das suas festas 
culturais, logo se prontificou para colaborar, com 
a generosidade e voluntarismo que todos lhe re-
conhecem.
É essa disponibilidade que a leva  a implicar-

-se, de alma e coração, em causas humanitárias, 
como recentemente aconteceu com o evento vir-
tual “Ensemble en choeur pour la vie”, em home-
nagem às vítimas da pandemia que nos flagela.
Para finalizar esta crónica, quero referir que a 

certo passo do documentário “Regressa Urgen-
te”, a Marta confessou que, por vezes, quando 
era preciso tomar resoluções, hesitava escolher 
entre o branco e o preto, ficando-se por um cin-
zento indefinido. Isso não é verdade, Marta, pois 
o teu mundo é extremamente colorido, abarcan-
do a riqueza de todas as cores do arco-íris.
Já agora, quem quiser aprofundar um pouco 

mais o seu conhecimento sobre a Marta e o seu 
mundo intimista, pode ver um extracto do  do-
cumentário “Regressa Urgente” no sítio: https://
vimeo.com/34578869. Podem estar certos que 
vale a pena, pois, mesmo já decorridos alguns 
anos sobre a sua criação, é um registo que con-
tém abundante matéria para refectir e debater.
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Notas florais aromáticas dão lugar a 
sabores crocantes de pêra, pêssego 
branco e raspas de limão neste branco 
macio e refrescante. Detalhes de 
especiarias e minerais se misturam no 
final. Viosinho, Rabigato, Fernão Pires e 
Moscatel. WS-89

Des notes florales aromatiques cèdent 
la place à des saveurs croquantes de 
poire, de pêche blanche et de zeste de 
citron dans ce blanc souple et 
rafraîchissant. Des détails d'épices et 
de minéraux se mêlent en finale. 
Viosinho, Rabigato, Fernão Pires et 
Moscatel. WS-89

Aromatic floral notes give way to crisp 
flavors of pear, white peach and lemon 
zest in this supple, refreshing white. 
Details of spice and mineral mingle on 
the finish. Viosinho, Rabigato, Fernão
Pires and Moscatel. WS-89

Agora disponível nas lojas da SAQ
Maintenant disponible dans les succursales SAQ

Now available at the SAQ stores

Evel Branco 2019
Cod. SAQ #14444235

$14.95

www.alivin.ca alivin@alivin.ca
(514) 844-8532

João Ramos ou Dora Silva
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Eu nunca imaginei que eu podia 
viver sem ela.Eu senti-me perdido 
sem ela, porque tinha feito absolu-
tamente tudo para a recuperá-la e 
nada funcionou.  
Até que fui ver o XAMÃ, e através 
de um ritual incrível, LAÇO DE 
AMOR, o XAMÃ devolveu à mi-
nha amada e a minha vida. Eu o 
recomendo porque os seus RESUL-
TADOS VERDADEIROR.

Quero me apresentar, o meu nome é 
ARNALDO CORREIA, e isto é o meu 
testemunho porque devo agradecer 
muito o PODEROSO XAMÃ. Fiquei 
hospitalizado durante mais de um 
mês. recebi uma enore quantidade de 
medicamentos e tratamentos e nada 
melhorou. Eu perdi muito peso. Eu es-
tava muito fraco. Senti como se eu es-

tava a morrer.  A minha esposa estava muito preocupada e ela 
visitou o XAMÃ e fizemos tudo o que ele nos disse, e, graças a 
DEUS, eu recuperei. Eu o recomendo.

Natal foi anulado este ano,...
O que vai acontecer?

SYLVIO MARTINS

2020 não é um bom para 
todos. Alguns enrique-
cem outros estão a per-

der a sua camisa, calças, 
apartamento, namorada, etc.
A semana passada foi mais 

um prego para muitos em Montreal. O primeiro 
ministro do Quebeque anunciou a anulação de 
puder festejar em família a festa mais importante 
do ano, "Natal".

É difícil de acreditar que estamos a chegar a 
este ponto. Já perdemos Páscoa, todas as nossas 
festas durante o ano. Se precisamos de ir ver um 
amigo ou um familiar é quase ilegal (o governo 
só está a nos dizer de não o fazer mas todos sa-
bem que é ilegal proibir alguém alguém de pas-
sear e ir a casa de um amigo).
Uma coisa é certa a Covid está a matar muitas 

pessoas e esta segunda vaga parece ainda pior 
que a primeira.
Todas as semanas estou a fazer a distribuição do 

jornal A Voz de Portugal, apesar das mercearias, 
todos estão a queixarem-se.
1- Falta de dinheiro.
2- Clientes não estão a sair de casa.
3- O medo está a predominar através
    do mundo, o que vai acontecer?
4- O tempo Salazarista está quase de volta.
5- As vacinas nunca vão chegar a tempo.
6- Natal foi anulado.
7- Como é que vamos viver assim.
8- Porquê continuamos a ter relações com
    a China quando eles estão a nos destruir.
9- Porquê os bares estão fechados quando os
    números de infetados continuam a aumentar.
10- Porquê não fechar as escolas? A 
    contaminação vem de lá...
11- Quando é que vai haver uma festa?
12- Será que eu vou ver os meus pais vivos ainda?
13- Perdi o meu emprego, como é que eu vou 
     sobreviver para mim e a minha família?
Neste momento não pudemos responder em ne-

nhuma das perguntas porque dia após dia tudo 
muda.
Ontem era assim... Hoje tudo muda...
É difícil acreditar que estamos neste ponto...
Uma coisa é que pudemos responder. Tudo isto 

está a acontecer por causa dos cortes radicais que 
foram feitos durante 30 anos dos governos que-
bequenses.
É simples a compreender.
Um governo corte aqui, outro, corte ali.
E pouco a pouco o presente está afetado por 

uma pandemia que com tantos cortes o sistema 

hospitalar não pode aguentar tanto.
300 a 400 pessoas vão ao hospital, e em pouco 

tempo todos ficam infetados. Enfermeiras e dou-
tores caem pouco a pouco (dizem que já há mais 
de 4000 empregados não estão ao seu posto). 
Alguns ficam doentes outros morrem e ninguém 
podem substituí-los.
Isto é o que se passa através de Montreal e atra-

vés do mundo. Ninguém podia pensar que isto 
podia acontecer em 2020.
Apesar da anulação de Natal, dito pelo primeiro 

ministro do Quebeque, muitos vão se encontrar 
em família. Muitos vão ir a casa dos seus pais, 
irmãos, netos e mesmo amigos, porque ninguém 
pode nos impedir. Estamos num país livre e o 
tempo salazarista e comunista está muito longe 
no nosso passado. E, indiretamente, a vacina já 
está quase a ser distribuída, só faltam alguns me-
ses e esta pandemia será uma história do passa-
do.

A única coisa positiva que aconteceu sábado foi 
um concerto bastante dinâmico da banda de Da-
vid deMelo onde havia muito dos nossos conter-
râneos que viram o espetáculo. Até a próxima...
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PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

A VILA DE RABO DE PEIXE ESTÁ NA MODA

Nunca se ouviu fa-
lar tanto da Vila de 
Rabo de Peixe como 

agora. No entanto, sempre 
ouve quem, nas suas funções 

de jornalistas de Rádio, Televisões, Jornais e 
afins, se debruçasse sobre o tema mais ou me-
nos com títulos como, por exemplo, “Rabo de 
Peixe e as suas Gentes”, “A Miséria em Rabo 
de Peixe”, e por aí fora.
Nos últimos dias, porém, as conversas sobre a 

Vila piscatória pertencente ao Concelho da Ri-
beira Grande na ilha de S. Miguel têm sido sobre 
a cerca sanitária que foi necessário instalar no 
local bem como dos testes ao Covid19 feitos a 
quase toda a população (cerca de 10.000 almas) 
e dos “queridos habitantes que se portaram tão 
bem”.
Assim se constroem notícias, se muda o dis-

curso de acordo com as conveniências, se critica 
usando frases que, à primeira leitura, parecem 
positivas.
Começo por dizer que conheço bem a popu-

lação daquela Vila Açoriana. Não seria normal 
trabalhar 6 anos na maior Escola do 1º Ciclo da 
nossa Ilha - Escola Luísa Constantina - sem ter 
uma integração no meio bastante profunda. Para 
além disso, as comunidades piscatórias têm ca-
racterísticas muito especiais, e mesmo diferen-
tes, das restantes. Tenho por hábito dizer que a 
Vila em causa tem uma cultura só dela, com um 
dialecto próprio e, como é evidente, não pode ser 
enquadrada na norma de outras localidades, tanto 

das nossas Ilhas como do Continente Português.
Isso não a diminui nem a enaltece. É assim e…

pronto.
Mas as crianças que ali vivem (naquela época 

os casais tinham um número de filhos muito ele-
vado) são iguais a todas as crianças do Mundo: 
cuidadas com carinho e paciência respondem à 
vida de forma equilibrada e aprendem as maté-
rias que a Escola lhes transmite de forma parti-
lhada, ou seja, aprendendo e ensinando. Os ho-
mens e rapazes da casa vão à pesca ou, quando 
o tempo não o permite, vão 
tratando dos apetrechos li-
gados ao seu trabalho com 
as mãos sempre ocupadas 
numa tarefa que é interes-
sante observar pela sua 
meticulosidade e enorme 
paciência a ela ligada. 
As mulheres da Vila – no 

tempo em que lá trabalhei 
– cuidam dos filhos quan-
do são muito pequeninos e 
vão deixando às filhas mais 
velhas a função de dar con-
tinuidade a esse cuidado quando nasce mais uma 
criança que apela ao colo da mãe.
Assim se vive naquela Terra onde a saúde de 

uns é a alegria de todos e a doença ou outra des-
graça de outro também são partilhadas pelos res-
tantes vizinhos, tanto próximos como afastados. 
Vivências simples, de partilha, de alegrias e, 
também, de muitas carências.
No entanto, havia na Escola onde trabalhava 

alunos que eram muito especiais. Recordo o Ed-
gardo: Era um rapaz miudinho de corpo, limpo, 

organizado que, embora faltasse muitas vezes às 
aulas, quando aparecia trazia “escrito na fronte” 
a palavra Vencedor. Passo a explicar porque me 
lembro do Edgardo com esta característica: - Os 
seus cadernos tinham a limpeza e o cuidado dos 
que apreciam a perfeição; procurava aprender a 
ler com o cuidado de quem quer ser o melhor 
naquilo que realiza; e, acima de tudo, jogava fu-
tebol como nenhum outro colega de Turma ou, 
mesmo, de escola. Penso nele ainda hoje. Se ti-
vesse tido a oportunidade de ser descoberto por 

alguém com poder na área do Futebol, hoje seria 
um orgulho Português como outros o são ou fo-
ram.
Por vezes vou até Rabo de Peixe. Percorro de 

carro as suas ruas, vejo as mulheres ainda com os 
seus meninos ao colo e os homens nos seus cui-
dados da pesca. São gente boa e humilde. Ago-
ra com a Pandemia que a todos nos colocou em 
alerta também eles sofrem por não saber nem o 
dia nem a hora em que tudo o que antes conhe-
ciam poderá voltar ao normal.

Natal foi anulado este ano,...
O que vai acontecer?
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TONY SARAGOÇA

Isto não é um conto de Natal (2)

Reuniões mensais, na 
média de 3 horas, (Má-
rio! estás a ouvir?) 

para atender às necessidades 
da Missão, manutenção, re-
parações, renovações; outras 

reuniões de preparação para as tão importan-
tes festas : Espírito Santo, Senhor da Pedra, 
Primavera, Festa Branca, Padroeira, Ás Estre-
las, do Milho, Convívio, e outros eventos, reu-
niões estas que davam origem a outras reuniões 
com os diversos implicados na execução delas, 
tudo isto fazendo parte das tarefas do C.E. que 
prepositadamente o “mal amanhado" do Má-
rio se esqueceu de me informar. Mas este gru-
po, agora liderado por um outro “presidente”, 
que  soube como reunir um grupo disfuncio-
nal  mas unido, desorganisado mas eficaz, di-
ferentes ideias e talentos, mas sempre com um 
objectivo comun: o bem da Missão de Nossa 
Senhora de Fátima de Laval.
O ano decorreu relativamente bem, consideran-

do que felizmente pudemos contar com a cola-
boração de muitos voluntários que nos ajudaram 
na preparação e execução das festas principais e 
tantos outros eventos sociais que tão necessários 
são para o financiamento das despesas correntes. 
No entanto há que mencionar a partida do padre, 
deixando a comunidade desamparada, pois todos 
os esforços da diocese para encontrar um substi-
tuto foram em vão. 
Esta partida, não foi uma surpresa, pois já algum 

tempo que os rumores se tinham instalado na cú-
ria. Mas não deixou de ser um murro no estomago 
vazio dos seus fieis seguidores, pois abandonar a 
Missão e com ela a liderança espiritual do reba-
nho, pelo qual, com bastante amor e dedicação 
se tinha empenhado, não foi fácil de digerir. Por 
um lado porque ele dizia ter esta comunidade em 
grande estima, mas por outro, porque não esperar 
por um substito e partir depois como faz um bom 
pastor?
Motivos de saúde foi a razão invocada? 
Nada é mais importante que a nossa saúde, mas 

seria só essa a única razão? 
Cada um sabe de si e Deus sabe de todos, diz o 

povo, mas abandonar uma comunidade pela qual 
durante tanto tempo (13 anos?) se tinha dedica-
do, corpo e alma e ir continuar a sua caminhada 
numa paróquia vizinha onde tantos desafios o es-
peravam, não corresponde, a meu ver, com uma 
condição de saúde precária. Sem pastor em vista 
na sua antiga malhada , era evidente que um certo 
numero de praticantes (religião e lazer) o segui-
riam facilitando pelo mesmo facto, a sustentabili-
dade do seu novo projecto. Pessoalmente sou da 
opinião que esta mudança, mesmo num contexto 
de saúde, ou falta dela, foi de um oportunismo  la-
mentável que em nada enalteceu o pastor nem as 
ovelhas.
Outro facto curioso foi o conteúdo da sua última 

homilia, depois de nos emocionar a  todos com os 
sinceros votos de despedida e de boa sorte para 
o futuro da Missão e da comunidade, quando a 
meu ver, era o momento ideal para nos convidar 
a sermos fortes e unidos, foi o momento que o 
sr.padre ousou qualificar os membros da comu-
nidade, como uma amoreira (silva) carregada de 
amoras saborosas, mas também de muitos espi-
nhos perigosos. A emoção parece ter dado lugar 
á frustração: 

É ou não é ?... 
Continuamos sem saber que grupo da comunida-

de pertence ás tão saborosas amoras e quem per-
tence ao outro. O certo é que estes comentários 
não foram de interesse nenhum para um discur-
so final que até ali tão boas recordações deixava. 
Mas o Sr. Padre lá tinha as suas convições e cer-
tamente que sentia a necessidade de “despejar o 
saco” antes da partida.
Finalmente, depois de uma longa caminhada no 

deserto, bem servida por diversos padres que da-
qui e dali brotavam à mercê da disponibilidade, 
a comunidade celebrou alegremente a chegada 
do padre Aldo Xavier. Como diz o velho ditado 
“Quem espera sempre alcança".
No final do Ano 2019, fez-se um pequeno resu-

mo dos projectos realizados: À parte a realização 
de todas as festas, sem esquecer a ajuda de tantos 
benévolos da comunidade, concretizaram-se vá-
rios projectos, entre eles o de mais importância 
que foi: A renovação das casas de banho princi-

pais, reparação do palco do salão, arranjo com-
pleto do espaço de preparação das carnes na cave, 
sustituíção dos aquecedores e termostatos da igre-
ja, instalação do sistema de projeção em video na 
igreja, repatriação do boletim semanal, compra de 
novo equipamento para recolha da loiça suja após 
as refeições, reparação e pintura da residência do 
padre. Todos estes projectos foram realizados gra-
ças aos dons que a Comunidade já há muito tem-
po tinha vindo a contribuír generosamente.
Pelo caminho ficaram: Calfeutragem das janelas 

e portas da igreja e centro comunitário, reparação 
do piso da igreja, instalação de ventiladores no 
tecto da igreja, criação de um novo mecanismo 
para a contabilidade de eventos profanos, afim 
de evitar que o produto destas seja isento de pa-
gamentos á diocese. Se bem que estes projectos 
tenham ficado pelo caminho, haverá certamente 
possibilidade de os incorporar num futuro plano 
de ação e proceder à sua realização.
Como é inevitável, nem tudo corre sempre bem, 

no melhor dos mundos: assistimos desamparados 
e impotentes à destruíção do Parque Pedro Silva e 
à demolição do simbólico Coreto.
Um projeto de construção de uma nova escola 

no espaço ocupado pelo parque, foi a causa desta 
perca de um valor histório e cultural inestimável.
Mas pensar que nos contentariamos de contris-

tar este desaparecimento, sem nada fazer, era mal 
conhecer-nos. Uma vez remetidos deste choque 
emocional, pedimos uma reunião com a defunta 
Comissão Escolar de Laval e simultaneamente 
com o “maire” de Laval, Sr. Marc Demers e com 
a vereadora do nosso sector Sra Aline Dib. Foi 
com peso e medida que o grupo do C.E. expli-
cou a estes senhores e senhoras o despreso que 
demonstraram à comunidade portuguesa de Laval 
pela decisão unilateral que tinham tomado. Fomos 
bem acolhidos, apesar de tudo, pelas duas distin-
tas entidades logo na primeira reunião. Pudemos 
constatar nas duas personalidades a ignorância to-
tal sobre as origens deste parque, projecto onde  
essas mesmas entidades se tinham envolvido e 
contribuído para a sua construção. Portanto os do-
cumentos legais estavam à sua disposição tanto 
nos nossos arquivos como nos arquivos da Ca-

mara de Laval e certamente na Comissão Escolar. 
Ouso crer que atendendo ao facto que o terreno 
lhes pertencia, tinham simplesmente concluído ter  
o direito de fazer o que quisessem. Legalmente 
até tinham razão, mas moralmente também tinha-
mos uma palavra a dizer, pois não é pelo facto 
de o meu carro estar estacionado no terreno do 
vizinho que este tem o direito de o destruír. Pelo 
menos eles assim o compreederam. Seguiram-
-se várias outras reuniões e os representantes da 
Lusa gente não vergavam nas suas revendicações: 
ou outra pergola ou compensação! O bom senso 
e também o desejo de manter boas relações com 
a nossa comunidade acabou por prevaler. Afinal 
de contas tudo o que pediamos era aquilo a que 
estávamos convencidos ter direito. Temos hoje a 
confirmação verbal das altas autoridades do Cen-
tro de Serviços Escolares, entidade que substituiu 
a antiga Comissão Escolar, que antes do termo da 
construção presentemento em curso, um Coreto 
(Pergola) não idêntico ao que foi demolido, será 
construído no nosso terreno sem custo para a Mis-
são, e benificiaremos no futuro de outros previlé-
gios associados a este acordo. 
Até p'ra semana...
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Un emploi en sol québécois
SYLVIO MARTINS

POEMAS DA SEMANA

COVID-19
Mais um Natal se aproxima,

Desta vez
Com pouco alento,

Pois que estamos mergulhados,
Mais ou menos obrigados,
Num longo confinamento.

Este, é um período especial
O qual a minha geração
Jamais havia conhecido.
E dizem os especialistas :
‘’Tu podes sair de casa, 

Mas deves estar bem protegido’’.

Nunca se esquecer da máscara.
Manter distância de dois metros
E lavar as mãos com frequência,

São os cuidados principais
P’ra combater este vírus

Que tem grande resistência.

Mas, tenhamos Fé e Esperança
Pois que há grandes cientistas

Que trabalham sem cessar
Pra encontrar uma vacina

Que acabe com este tormento.
E quando houver a certeza

Que a vacina é eficaz,
Daremos todos os abraços

Por que aguardámos tanto tempo,
Nem olharemos para trás…

DEOLINDA CABO

BEBÉ DA SEMANA

Lyvia Turcotte Carreiro
Pai: Kenny Carreiro Tavares

Mãe: Sabrina Turcotte Bettencourt

É verdade que não há 
imigração portuguesa 
em Montreal, é claro 

há sempre um aqui e lá, mas 
nada como em 1953, a primei-
ra vaga de imigrantes por-

tugueses que vieram ao Canadá e todos eles 
foram abandonados para achar trabalho e re-
fazer uma nova vida. 
Hoje em dia há uma integração na vida proficio-

nal e tive a oportunidade de falar com um organis-

mo que ajuda nesta integração.
O programa "Un emploi en sol Québécois" é uma 

iniciativa da Federação das Câmaras de Comércio 
do Quebeque (FCCQ) financiada pelo governo de 
Quebeque para promover a integração profissio-
nal de imigrantes nas regiões do Quebeque.
Com o apoio das câmaras de comércio da rede 

FCCQ, o desenvolvimento das atividades previs-
tas no projeto é feito em consulta com 
organizações comunitárias especializa-
das no apoio aos imigrantes.
As regiões visadas pelo programa são:
Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-

-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-
-Quebec, Chaudière-Appalaches, Costa 
norte, Municípios do Leste, Gaspésie-
-Île-de-la-Madeleine, Lanaudiere, Lau-
rentians, Mauricie, Monteregie,Quebec 

norte, Saguenay-Lac-St-Jean.
É importante de notar que este programa é dis-

ponível para todos os imigrantes, quer seja hoje 
ou ontem. Podem fazer o pedido e poderá ter um 
trabalho na sua linha de emprego. Numa pequena 
conversa com Olga Ghislaine Goua Lou. Ela era 
economista, e hoje em dia trabalha numa compa-
nhia financeira em Rouyn Noranda.Adriana Na-
vidad e Elimelet Figueroa entreram no programa 
e agora trabalham em Montmagny como progra-
mador. Michael Bosala Entombo trabalha em Val-
-d'Or como analista em geoquímico. Todos eles 
tiveram esta ajuda do programa " Un emploi en 
sol Québécois" e foi muito positivo na Integração 

na empresa como imigrantes.
Este programa iniciou-se em 2016 e em 2018 co-

meçou a ajudar várias pessoas que vieram pedir 
a ajuda deste programa. Todos sabem que 80% 
dos imigrantes vem à Montreal, mas devem com-
preender que há outras cidades através da provin-
cia que precisam de proficionais qualificado.
Benoit Malric, diretor do programa, elaborou 

este serviço para ajudar os imigrantes 
para receber uma mais valia e ter um 
emprego no seu ramo "Un emploi en sol 
Québécois" é um verdadeiro ponto de 
encontro entre empresas e imigrantes.
Para candidatos:
coordination.immigration@fccq.ca
Para as empresas:
coordination.employeurs@fccq.ca
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. Gonçalves
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Receita de Risoto vegetariano com legumes

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

CRUZADAS

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 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

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

SUDOKU

4

8

2

6

58

6

INGREDIENTES
2 tabletes de Caldo Legumes
3 colheres (sopa) de margarina
1 xícara (chá) de arroz integral
meia xícara (chá) de linhaça
1 pitada de açafrão
1 cenoura em cubos
1 xícara (chá) de brócolis pré-cozidos
1 Creme de Leite Caixinha

PREPARAÇÃO: 
1 - Coloque 4 xícaras de chá de água em uma 
panela e leve ao fogo. 2 - Após ferver adicione 
o caldo de legumes e deixe-o em fogo baixo. 
3 - Em outra panela refolgue o arroz e a linha-
ça na margarina. 4 - Acrescente a cenoura e 
o açafrão aos poucos. 5 - Despeje o caldo da 

outra panela na panela do arroz. 6 - Despeje aos poucos e sempre mexendo. 7 - Depois que o arroz estiver úmido e "al 
dente", retire do fogo. 8 - Agora junte e misture os brócolis, a margarina restante e o creme de leite.

59 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 
1. Nome feminino. Ponderara (fig.). 2. Chamar para que apareça. Se-
gurar-se com as gavinhas. 3. Entrego. Que tem ou cria muita caspa. 4. 
Regime político fundado por Hugo Chávez. 5. País do Sudoeste Asiá-
tico, península da Indochina, cuja capital é Vienciana. Preguiçosa. 6. 
Alojamento Local. Porte. 7.  Designação vaga de pessoa incerta ou de 
alguém que se não quer nomear. Termo. 8. Prefixo (três). (...) em Férias, 
filme de Renato Terra e Ricardo Cali onde Caetano Veloso fala da sua 
reclusão em plena ditadura militar brasileira. 9. União Europeia (sigla). 
Dissera petas. 10. Disparate. Compact Disc. 11. Ruminante bovídeo. 
Sensibilidade anormal do organismo perante determinadas substân-
cias. 
VERTICAIS: 
1. Fio resistente e pouco visível na água, com que se ata o anzol. A tua 
pessoa. 2. Insignificância (fig.). (...) Cunha, fotógrafo com cinco décadas 
de trabalho nos olhos, disse ao PÚBLICO: “Sou como o Diabo. sabe 
muito, mas não é por ter estudado, é por ser velho”. 3. Roufenho. Inter-
jeição designativa de dor. Segundo. 4. Antes de Cristo (abrev.). Hássio 
(s. q.). Post-scriptum (abrev.). 5. Mau cheiro (Bras.). «Sempre cheira a 
(...) ao primeiro legume que se mete nela». 6. Perverso. Se tudo correr 
bem, poderá ser celebrado em família e Costa disse que não competia 
ao Estado ditar regras sobre a  vida privada. 7.  Textualmente (adv.). 
Pessoa louca. 8. Intoxicação geral do organismo. Acreditar. 9. Meta-
morfose. 10. Rasteiros. Vogal (pl.). Numeração romana (101). 11. Anel. 
Venda em público por arrematação.

3
9

3

3

9
4

1
8

GUIA

7
7

5

1

7

5

2

39

4

4
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Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

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

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura

homens para trabalhar nos jardins. 
Com ou sem experiência.

Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários 
empregos: instalador de “pavé” e 
parede e operador de escavadora com 
licença de condução de classe 1 ou 3. 
Salário competitivo. 

ROBERTO: 514-992-1586

EMPREGOSEMPREGOS

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

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

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

Procura-se homem com experiência
para pequenos trabalhos de

renovação em casa. 
450-668-1578

ANÚNCIOS

CHOURIÇÔR
Precisa-se de um empregado para a charcu-
teria/carniceiro com ou sem expriência a tem-
po inteiro.e homem com licensa de condução 
para fazer entregas ao domicílio e aos seus 
clientes.

514-849-3808

Procura-se senhora para fazer limpeza de uma casa 
na área de Côtes-des-Neiges. Deve ser honesta, 

séria e profisional, 2 à 3 vezes por semana.
Para começar hoje, com um bom salário.

514-731-2176

NECROLOGIA

A Industria Sefina, companhia de marcenaria
procura marceneiros e trabalhadores gerais.

Contactar Roberto 514-735-5911 ext 656
ou envie o seu CV 

para roberto@sefina.com. 

Precisa de pessoa com carro e que fale portuguese e 
Frances ou Ingles para transportar senhora ou hospital 

e outros appontamentos. 
Ana: 613-435-0614 ou 

email: ana@personaltouchinteriors.com

Procuramos de uma pessoa durante o dia para assis-
tência de uma pessoa idosa na área Ahuntsic na rua 
Lajeunesse perto da cremazie durante a semana.

Isabel: Tel 514 945-2885

NECROLOGIA

Procura-se uma senhora para fazer limpeza 
de um casa em Longueuil com experiência. 

1 dia por semana.

514 836 6196

EMPREGOS

† GRACINDA DUARTE BRANCO
1940 - 2020

† ALBANO DA COSTA
1942 – 2020

Faleceu em Montreal no dia 
22 de novembro de 2020, 
com 78 anos. Sr. Albano da 
Costa, natural de Macinhata 
Do Vouga, Aveiro, Portugal. 
Deixou na dor sua esposa 
Aurea Da Costa seus filhos 
Cristina e Emmanuel, e seus 
restantes familiares. 
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral foi celebrado quin-
ta-feira, 3 de dezembro de 
2020 na igreja Santa Cruz 
e foi sepultado no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges ao lado dos seus pais Albano et 
Gracinda. Renovam com profunda saudade a missa do 
30º dia que será celebrada terça-feira 22 de dezembro 
às 18h30 na igreja Santa Cruz. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† JOSÉ DOS SANTOS
1929 - 2020

Faleceu em Montreal no dia 
3 de dezembro de 2020, com 
80 anos. O senhor José dos 
Santos, natural de Porto de 
Mós, Leiria, Portugal. Deixou 
na dor sua esposa Maria da 
Cariedade Amato, seus filhos 
José António (Lurdes Macedo), 
Artur Joaquim (Leonilde Sousa 
Pereira) e João (Linda Perron). 
Netos Mark Antony, Vanessa, 
Shawn, Agostinho, Catherine e 
respetivos conjugues. Bisnetos 
Jacob, Louis e Leo. Seu irmão João, seus cunhados/as, 
sobrinhos/as, restantes familiares e amigos. 
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar sábado 12 de dezembro de 2020 
das 10h às 13h. Seguir-se-á o funeral na igreja Santa 
Cruz às 13h. Vai ser sepultado no Cemitério Repos St-
-François D'Assise. A familia vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Haja.

Faleceu em Montreal no dia 5 de dezembro de 2020, com 
80 anos. A Senhora Gracinda Duarte Branco, natural 
de Cruzes, caldas de Rainha, Portugal. Deixou na dor 
seu esposo Manuel Branco, seu filho/as Maria, Carlos e 
Lucy. Seus netos Christopher, Leandro, Katarina. Suas 
bisnetas Alessia e Valentina, seus restantes familiares 
e amigas. 

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Mtl.
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório será segunda-feira 7 de dezembro das 17h 
às 20h e terça-feira 8 de dezembro das 8h30 às 10h. 
Seguir-se-á o funeral na igreja Santa Cruz às 10h.será 
sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.Reno-
vam com profunda saudade a missa do sétimo  dia que 
será celebrada sexta-feira 11 de dezembro às 18h30 na 
igreja Santa Cruz. 

Querida maezinha
Não estas mais connosco, 

mas o amor que nos sentimos por ti 
será eternamente nos nossos Corações.

"I love you mommy"

A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

Procura-se uma governanta para um casa em Côte 
St-Luc. Limpeza e fazer comida e outras terfas ligei-

ra. 3-4 dias por semana da 9h às 17h.
Deve ter referências e falar um bocadinho

de inglês ou francês.

514 898-0001

MA POULE MOUILLÉE
Precisa-se de uma pessoa 

para trabalhar na 
grelha a tempo inteiro

com ou sem experiência.
Muito bom salário

514-522-5175
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CARNEIRO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos 
positivos, a vida exige de cada um a tarefa de lutar e ven-
cer. Saúde: Não terá que se preocupar a este nível, está 

em boa forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades para cumprir 
prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: Pode chegar à 
conclusão que um relacionamento amoroso em desgas-
te há muito terminou. Saúde: Tendência para dores mus-

culares. Dinheiro: Possibilidade de fazer bons negócios. Avance 
com prudência. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família 
necessita que lhe dê mais atenção. Dê a mão a quem 
dela precisa. Uma palavra de consolo será sempre bem 

recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas 
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos de-
sentendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja 
sempre os desafios como uma oportunidade para me-

lhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se de esforços 
desadequados. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de ati-
tude. Seja mais ativo. Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Pode ter notícias de 
alguém especial. Lembre-se que na vida não há impossí-
veis, apenas objetivos mais difíceis de alcançar! Saúde: 

Cuidado com os rins, beba mais água. Dinheiro: Poderão surgir 
boas oportunidades neste campo, não as deixe fugir.  
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que sig-
nifica Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Domine a sua agitação, permaneça sereno e verá 
que tudo corre bem! Saúde: Sentir-se-á em boa forma.

Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão obter mais 
segurança. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta da Semana: 5 de Copas, que signifi-
ca Derrota. Amor: Lute pela sua felicidade, não se deixe 
vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu 
caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.

Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta da Semana: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito.
Amor: Vai arrebatar corações, estará com um grande po-
der de sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça 

a Deus por ela! Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto que há tanto dese-
ja. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Procure ser mais seletivo nas suas amizades. Se 
escutar o seu coração e agir de acordo com a sua intui-

ção será mais feliz!
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Beba chá de cascas 
de romã.
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que trabalham 
consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que 
vai dizer, pois a impulsividade joga contra si. 

Saúde: Cuide melhor dos seus pés.
Dinheiro: Não deixe que outros tomem decisões ou falem por si, 
imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: O Carro, que significa 
Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua re-
lação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!

Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não negligencie sintomas 
de mal-estar.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta da Semana: A Papisa, que significa Es-
tabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Não se precipite numa decisão importante. Anali-
se todos os factos e pense friamente. As decisões preci-

pitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo do 
caminho do Bem, não o acompanhe!
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para 
que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA

Deu-la-Deu Martins

Ainda está no ar as 
ressonâncias da 
polémica a nível 

nacional que se gerou à volta 
do RSI e eis que o Covid 19 

veio fazer das suas e trazer novamente esta 
Vila para as bocas do mundo, sobretudo 
com os comentários pejorativos devido à 
cerca imposta aos seus cidadãos, que mais 
não servem do que tentar destruir a nossa 
autoestima, o que nunca conseguirão!
Que não se esqueçam os micaelenses e açorianos 

em geral que esta “pequena aldeia” tem mais 
habitantes do que algumas ilhas dos Açores, 
constituindo a população mais jovem da Região, 
com uma das menores taxas de envelhecimento 
e índice de dependência demográfica do 
país. Ao contrário, por esses Açores fora, o 
envelhecimento é preocupante e assiste-se à 
perda de população e em 2018 registavam uma 
taxa de crescimento negativo.
Por outro lado, esta Vila é geradora de notória 

criação de riqueza, com um tecido empresarial 
muito forte, acima da média de outras vilas destes 
Açores e onde se situa o maior porto de pescas 
da Região. A este propósito, um jovem pescador 
dizia-me, há dias, que estava triste pela forma 
como a classe marítima é tratada, acrescentando 
que quando foi da primeira vaga do Covid 19, 
enquanto a maioria da população estava em casa 
escondida com medo do vírus, foram os homens 
do mar, afoitos como são, que continuaram 
arriscando a sua vida para irem pescar e trazer 
o peixinho fresco para as mesas da população 
micaelense.
Importa referir para quem desconhece, que 

Rabo de Peixe é um dos principais produtores de 

hortícolas e frutícolas da ilha, o que mostra bem 
que, para além da pesca, a atividade agrícola 
é pujante e emprega uma substancial parte da 
sua população corajosa e destemida, que nunca 
deixa cair os braços, apesar de toda a anátema 
que recai sobre a sua terra.
Esta é uma comunidade verdadeiramente 

solidária, onde a força dos laços de parentesco 
e de vizinhança são caraterísticas inigualáveis 
no resto da ilha. A este propósito, refiro aqui um 
exemplo desta solidariedade, que me comoveu 
grandemente, ao tomar conhecimento que um 
jovem, pertencente a uma família muito pobre, 
sofreu um acidente mortal ao circular na estrada 
regional, quando uma viatura ligeira embateu 
nele, tendo-se prontamente mobilizado toda a 
população do bairro para custear as despesas 
funerárias. Para além disso, a fim de se cumprir 
um desígnio antigo ainda em uso nesta Vila, após 
a missa de sufrágio do 7º dia, foram distribuídos 
os habituais pequenos cabazes, compostos por 
pão, açúcar, leite, queijo, manteiga, chá, café, 
bolachas, etc, por centenas de famílias, por alma 
do defunto.
Por outra parte, como é tradição, os vizinhos 

tiveram de comprar um fato novo, com camisa, 
sapatos e gravata, a fim de se vestir um corpo 
de uma pessoa viva, em memória daquele 
jovem. Este exemplo dos laços de vizinhança 
dá-nos exemplo de como é ser-se solidário em 
momentos difíceis como estes.
Pouco ou nunca se fazem menção dos sucessos 

desta comunidade, um diamante em termos 
culturais, que mereciam ser mais divulgados, 
dada a riqueza das arreigadas tradições ao 
longo de todo o ano. Inspirados por Deu-la-
Deu Martins, continuaremos a aguentar firmes, 
mesmo sem o carinho dos que nos governam e 
com os “castelhanos” a cercar-nos por todos os 
lados.
Este lugar foi berço de notáveis personalidades, 

ao longo dos tempos, como são os exemplos 
do Licenciado Bartolomeu Frias (século 
XVI), do Fidalgo Real Francisco Arruda e Sá 
(século XVII), e no século XIX o proeminente 
Deputado Francisco Manuel Raposo Almeida, 
o Pregador Régio Frei António do Presépio 
Moniz e os Presidentes da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande, Morgado Maurício Arruda e o 
Autonomista António Tavares Torres. No século 
XX, destacam-se o Bispo D. Paulo Tavares e 
o poeta Comendador Rui Galvão de Carvalho, 
para citar apenas alguns, dado que outros nomes 
importantes fazem parte da história deste lugar.
Atualmente, temos uma plêiade de figuras 

ilustres, tanto na diáspora, como dentro da Região, 
que se tem destacado no mundo dos negócios, da 
política, da cultura e a nível comunitário, que a 
história se encarregará de os lembrar, pela marca 
da excelência indelével que deixam nos postos 
cimeiros por onde têm passado.
Foi aqui onde se tocou pela primeira vez o Hino 

da Autonomia, a 3 de Fevereiro de 1894, tendo 
sido adotado pela nossa Região Autónoma como 
Hino dos Açores, composição musical de autoria 
de Joaquim de Lima, Mestre da filarmónica 
Progresso do Norte.

TESTE 'ÀS CEGAS' REVELA SMARTPHONE COM MELHOR CÂMARA DE 2020
Marques Brownlee é um dos criadores de conteúdos mais conhecidos do YouTube da área de tecnologia e em 2020 voltou a cumprir a tradição 
de lançar um vídeo onde revela qual é o smartphone com a melhor câmara do ano. No total participaram 16 dispositivos diferentes perten-
centes às maiores fabricantes do mercado mobile, incluindo a Samsung, a Huawei, a Apple, a Xiaomi, a Oppo, a OnePlus, a Sony, a Asus e 
a Motorola. A ideia é que, desconhecendo as marcas dos smartphones responsáveis pelas fotografias, os participantes darão respostas mais 
honestas. Brownlee nota que o que compõe uma boa fotografia pode variar de pessoa para pessoa, pelo que o smartphone vencedor foi o que 
agregou mais consenso dentro da sua comunidade que agregou mais de 10 milhões de votos.
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4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-299-1593

A ANTOLOGIA LITERÁRIA ESTARÁ DISPONÍVEL NA 
LIVRARIA DAS MEMÓRIAS GRATUITAMENTE

NO NOSSO LOCAL

VIVER BEM

10 principais alimentos 
para comer como diabético

Diabetes é uma condi-
ção na qual o nosso 
corpo não assimila 

alimentos para usar como 
energia.
A maior parte da comida que 

comemos é transformada em 
glicose ou açúcar, que é então usada como ener-
gia para o nosso corpo. O pâncreas usa um hor-
mona importante chamada insulina para obter 
energia dos alimentos que comemos para entrar 
nas nossas células.
Quando uma pessoa tem diabetes, o seu corpo 

não tem capacidade de produzir insulina ou não 
produz insulina em quantidade suficiente, que 
por sua vez se acumula no sangue. Isso pode 
causar má circulação sanguínea, doenças cardía-
cas, insuficiência renal e amputações de mem-
bros inferiores.
Neste artigo, mergulharemos nos 10 alimentos 

que ajudarão a controlar e prevenir o diabetes.

1-PEIXE GORDO
Estudos mostram que comer peixes com alto 

teor de ácidos graxas ômega 3, como salmão, 
sardinha, anchova e cavala, pode regular os ní-
veis de açúcar no sangue e diminuir as doenças 
cardíacas, o que é importante para quem tem 
maiores chances de complicações cardíacas com 
diabetes.

2-ABACATES
O abacate está entre as coisas mais saudáveis 

para comer da natureza. Com muita fibra, gordu-
ras saudáveis e apenas 1 grama de carboidratos. 
Estudos indicam que pessoas que comem aba-
cate semanalmente tendem a ter peso corporal e 
índice de massa corporais mais baixos, enquanto 
reduzem a inflamação que pode prevenir e con-
trolar o diabetes.

3-OVOS
Ovos podem ser a proteína perfeita da natureza. 

Embora alguns possam temer que os ovos cau-
sem doenças cardíacas, 6 a 8 ovos por semana 
reduzem o risco de derrame, enquanto aumenta 
o colesterol bom (HDL) e diminui o colesterol 
ruim (LDL). Ovos no pequeno almoço de pes-
soas com diabetes comprovadamente controlam 
os níveis de açúcar no sangue ao longo do dia. 
Certifique-se de comprar ovos criados em fazen-
das e em liberdade.

4-SEMENTES DE CHIA
As sementes de chia são muito benéficas para 

pessoas diabéticas. Eles são extremamente ricos 
em fibras e pobres em carboidratos. A fibra vis-
cosa encontrada nas sementes de chia pode me-
lhorar os níveis de açúcar no sangue, ajudando a 
maneira como os alimentos são absorvidos, ao 
mesmo tempo que controla a fome.

5-FEIJÃO
O feijão costumava ser visto como comida de 

gente pobre. Exceto, quando se trata de nutri-
ção, eles são tudo menos pobres. O feijão con-
tém vitaminas B, fibras, magnésio 
e fibras. Num estudo com mais de 
3.000 participantes, pessoas que 
comeram uma dieta rica em feijão 
descobriram que tinham 35% me-
nos chance de desenvolver diabe-
tes.

6-NOZES
As nozes são nutritivas e delicio-

sas. A pesquisa numa variedade 
de nozes diferentes mostrou que 
o consumo regular pode reduzir a 
inflamação e diminuir o açúcar no 
sangue, HbA1c (um marcador para o controlo de 
açúcar no sangue a longo prazo) e os níveis de 
colesterol LDL (mau).

7-BRÓCOLOS
O brócolos também pode ajudar a controlar os 

níveis de açúcar no sangue.
Um estudo descobriu que o consumo de brotos 

de brócolos leva a uma redução de 10% na glico-
se no sangue em pessoas com diabetes.
Essa redução nos níveis de glicose no sangue é 

provavelmente devido ao sulforafano, uma subs-
tância química encontrada em vegetais crucífe-
ros, como brócolos e brotos.

8-VINAGRE DE MAÇÃ
O vinagre de maçã traz muitos benefícios à saú-

de. É feito de maçãs, o açúcar da fruta é fermen-
tado em ácido acético. A pesquisa mostra que, 
quando consumido com as refeições, pode redu-
zir a resposta de açúcar no sangue em até 20%.

9-MORANGOS
O morango é a fruta favorita de muitas pessoas. 

Eles são ricos em antioxidantes conhecidos como 
antocianinas, que lhes dão a sua cor vermelha.
O mais interessante é que as antocianinas são 

conhecidas por melhorar os níveis de açúcar no 

sangue e reduzir os fatores de doenças cardíacas 
em pessoas com diabetes tipo 2.

10-ALHO
O último ingrediente desta lista é também um 

alimento básico em muitas casas portuguesas.
O alho é rico em nutrientes e melhora o contro-

lo da glicose no sangue e pode ajudar a regular o 
colesterol com menos de 3 gramas por dia.

O diabetes é uma doença mortal. Podemos esco-
lher viver com ou sem ele. Coma esses alimentos 
e você deve estar armado com as melhores vita-
minas e nutrientes que o seu corpo pode pedir.
Para perguntas, envie um e-mail para: fullbo-

dyathletics@gmail.com

BRYAN SA PIMENTEL
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 P J V E D
1-Tottenham 24 11 7 3 1
2-Liverpool 24 11 7 3 1
3-Chelsea 22 11 6 4 1
4-Leicester City 21 11 7 0 4
5-Man. United 19 10 6 1 3
6-Man. City 18 10 5 3 2
7-West Ham 17 11 5 2 4
8-Southampton 17 10 5 2 3
9-Everton 17 11 5 2 4
Wolverhampton 17 11 5 2 4
11-Crystal Palace 16 11 5 1 5
12-Aston Villa 15 9 5 0 4
13-Newcastle 14 10 4 2 4
14-Leeds United 14 11 4 2 5
15-Arsenal 13 11 4 1 6
16-B&H Albion 10 10 2 4 4
17-Fulham 7 11 2 1 8
18-Burnley 6 10 1 3 6
19-W. Bromwich 6 11 1 3 7
20.Sheffield U. 1 11 0 1 10

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Milan 26 10 8 2 0
2-Internazionale 21 10 6 3 1
3-Juventus 20 10 5 5 0
4-Napoli 20 10 7 0 3
5-Sassuolo 19 10 5 4 1
6-Roma 18 10 5 3 2
7-Lazio 17 10 5 2 3
8-Hellas Verona 16 10 4 4 2
9-Atalanta 14 9 4 2 3
10-Bologna 12 10 4 0 6
11-Cagliari 12 10 3 3 4
12-Benevento 11 10 3 2 5
13-Sampdoria 11 10 3 2 5
14-Spezia 10 10 2 4 4
15-Udinese 10 9 3 1 5
16-Parma 10 10 2 4 4
17-Fiorentina 8 9 2 2 5
18-Torino 6 10 1 3 6
19-Genoa 5 9 1 2 6
20-Crotone 2 10 0 2 8

 P J V E D
1-Paris SG 28 13 9 1 3
2-Lille 26 13 7 5 1
3-Lyon 26 13 7 5 1
4-Marseille 24 11 7 3 1
5-Monaco 23 13 7 2 4
6-Montpellier 23 13 7 2 4
7-Angers 22 13 7 1 5
8-Lens 21 12 6 3 3
9-Rennes 19 13 5 4 4
10-Bordeaux 19 13 5 4 4
11-Nice 18 12 5 3 4
12-Brest 18 13 6 0 7
13-Metz 16 13 4 4 5
14-Nantes 13 13 3 4 6
15-Saint-Étienne 12 13 3 3 7
16-Nimes 11 13 3 2 8
17-Strasbourg 10 13 3 1 9
18-Stade de Reims 10 13 2 4 7
19-Lorient 8 13 2 2 9
20-Dijon 8 13 1 5 7

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 26 10 8 2 0
2-Real Sociedad 25 12 7 4 1
3-Villarreal 21 12 5 6 1
4-Real Madrid 20 11 6 2 3
5-Cádiz 18 12 5 3 4
6-Sevilla 16 10 5 1 4
7-Granada 15 11 4 3 4
8-Real Betis 15 12 5 0 7
9-Elche 14 10 3 5 2
10-Barcelona 14 10 4 2 4
11-Alavés 14 12 3 5 4
12-Celta de Vigo 13 12 3 4 5
13-Getafe 13 11 3 4 4
14-Athletic 13 11 4 1 6
15-Eibar 13 11 3 4 4
16-Valencia 12 11 3 3 5
17-Levante 11 11 2 5 4
18-Osasuna 11 11 3 2 6
19-Valladolid 10 12 2 4 6
20-Huesca 8 12 0 8 4

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020

 P J V E D GM  GS
1-São Paulo 47 23 13   8 2 38 20
2-Atlético Mineiro 43 24 13   4 7 43 31
3-Flamengo 42 23 12   6 5 38 31
4-Grêmio 40 23 10 10 3 32 20
5-Fluminense 39 24 11   6 7 34 26
6-Internacional 38 24 10   8 6 35 24
7-Palmeiras 38 23 10   8 5 33 23
8-Santos 38 24 10   8 6 36 29
9-Ceará 32 24   8   8 8 34 34
10-Fortaleza 30 24   7   9 8 23 21
11-Corinthians 30 24   7   9 8 25 29
12-Athletico Paranaense 28 24   8   4 12 20 27
13-Bahia 28 24   8   4 12 29 39
14-Red Bull Bragantino 28 24   6 10 8 29 28
15-Atlético Goianiense 28 23   6 10 7 20 27
16-Sport 25 24   7   4 13 21 34
17-Vasco 24 23   6   6 11 24 35
18-Coritiba 21 24   5   6 13 20 32
19-Botafogo 20 23   3 11 9 22 30
20-Goiás 16 23   3   7 13 24 40

HÉLDER DIAS

F1: Sergio Perez Vence GP Rolex em Sakhir

E de volta a este 
p e n ú l t i m o 
G r a n d e 

Prémio da época, 
uma vez mais 

corrido no Sakhir em Bahrein, 
mas sob uma plataforma de pista 
bem diferente da que foi efetuado 
a semana passada. 
Um circuito mais curto, mais oval, 

com onze curvas super rápidas, 87 
voltas e 3,543 Km a tal ponto que 
a volta mais rápida se roda já em 
menos de um minuto. Como notícia 
importante é o facto deste Grande 
Prémio ser corrida sem a presença 
de Lewis Hamilton ele que foi 
testado positivo ao coronavírus 
(Covid-19) sendo substituído por 
George Russell da filial Mercedes, 
mas a dois anos na Williams Caso 
curioso acerca de Russell, Toto 
Wolff disse a Sky "ele entrou no 
carro e nao coube no cockpit o que 
o fez perder muito tempo mas... o 
futuro a ele pertence". No entanto, 
mesmo que ele seja um êxito 
nada influência as negociações no 
contrato com Hamilton disse, o 
Chefe Wolff. Este fim de semana 
foi marcado evidentemente sem 
a presença também de Romain 
Grosjean o miraculado da semana 
passada. Recordo que Grosjean 
sofreu um violento despiste 
seguido da explosão do tanque de 
combustível. Já saiu do hospital, 
veio ao circuito e agradeceu a 
equipa médica e aos sinalizadores 
que lhe prestaram socorro, "os 
29 segundos que passei no meio 
de todo um braseiro pareceram 
minutos e minutos", disse Grosjean. 
Pietro Fittipaldi, neto do campeão 
do mundo Emerson Fittipaldi, 
substituiu Grosjean na Hass. 
Valtteri Bottas, Mercedes 

0,53.377seg. faz a sua 16 pole 
position em carreira, seguido do 
seu novo companheiro de equipa 

George Russell a 0,026 milésimas 
de seg., e de Max Verstappen, Red 
Bull. Os dez primeiros a arrancarem 
na corrida serão, Leclerc, Sergio 
Perez, Kvyat, Ricciardo, Sainz, 
Gasly e Lance Stroll. 
Domingo de manhã e logo que 

abrimos a nossa mesa de trabalho 
recebemos um Tweet de Romain 
Grosjean que dizia assim "Update 
for you, e prosseguindo o piloto 
dizia assim: por mim, pela minha 
saúde e segurança, não tomarei o 
risco e então não participarei no 
último Grande Prémio em Abu 
Dhabi. É a melhor decisão para o 
meu futuro. Agradeço a todos o 
vosso suporte e todas as mensagens 
de encorajamento neste difícil 
momento", disse Romain Grosjean.  
E às oito da noite (em Manama) 

as verdes abriram para este que 
será o penúltimo deste Campeonato 
do Mundo da F1 com o vento a 
soprar muito forte, um vento vindo 
do deserto e com Lando Norris. 
McLaren e Pietro Fittipaldi a 
partirem como lanternas vermelhas, 
penalizados pela mudança de 
motores. Logo após a partida 
Leclerc, Ferrari encosta em Perez 
e quebra a suspensão frontal 
esquerda. Por sua vez Verstappen é 
incapaz de corrigir o retour em pista 
e bate no muro de proteção o que 
originou neutralização da corrida 
e o abandono de Verstappen e 
Leclerc. George Russell, Mercedes 
faz um arranque canhão e deixa 
Bottas para trás lutando o finlandes 
com Carlos Sainz McLaren, com 
o espanhol muito agressivo neste 
começo de corrida. Na 12ª volta e 
Stroll já está na 6ª posição, enquanto 
o seu companheiro de equipa Sergio 
Perez depois de ter entrado aos pits 
para deixar a goma mole e calçar 
intermediários volta em décimo 
primeiro. 25 voltas desta feita a luta 
é feita entre os pilotos da Mercedes 
mantendo Russell os comandos sob 
a forte pressão de Bottas. Estamos 

a meio da corrida na 43 voltas e a 
monotonia faz se instalar os líderes 
ainda não fizeram as suas mudanças 
de pneus e precisamente Lance 
Stroll, depois de 45 voltas com 
intermediários, vem com goma 
média, será uma boa estratégia 

desta vez?
 A 64 volta uma enorme confusão 

se reproduz desta feita nas garagens 
da Mercedes com Bottas mais uma 
vez a pagar com um tempo infinito 
e George Russell a ter que voltar 
aos pits por engano na postura dos 
pneus! Incrível! nunca visto até 
agora na Mercedes e é inadmissível. 
Uma coisa é certa estes erros 
custaram, provávelmente, a vitória 
de George Russell e mais um pódio 
à Mercedes, será efectivamente caso 
para dizer que o (REI) Hamilton 
fez sentir a sua falta no seio da 
sua equipa! Bottas por seu turno 
comentou "não foi uma corrida boa 
para mim, estava a tentar dar o meu 
máximo e sabia que havia muita 
corrida pela frente, não sei o que 
dizer,mas isto não é bom" 70 volta 
Sergio Pérez passa aos comandos da 
corrida seguido por Ocon Renault e 
Lance Stroll Racing Point. 
E, Incrivelmente aquele que muitos 

azares tem tido este ano SERGIO 
PEREZ , Racing Point vence este 

Grande Prémio Rolex de Shakir 
(primeira vitória em carreira), 
seguido de Esteban Ocon, Renault 
(primeiro pódio em carreira) e 
Lance Stroll, Racing Point. Que 
soberbo fim de semana para os 
RACING POINT! "sonhei tantas 

e tantas vezes com este momento! 
pensei que nunca mais chegasse 
porque não tinha carro que me 
pudesse oferecer isto, mas hoje tudo 
correu bem estou verdadeiramente 
feliz" disse o Checo Perez. Lance 
Stroll companheiro de Sergio Perez, 
felicitou-o dizendo "foi uma grande 
corrida primeiro e terceiro para a 
Racing Point parabéns Sérgio". 
O próximo encontro é o último 

desta época a 13 de dezembro no 
circuito de Yas Marina em Abu 
Dhabi no Dubai. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Sergio Perez, Racing Point
2-Esteban Ocon, Renault
3-Lance Stroll, Racing Point
4-Carlos Sainz, McLaren
5-Daniel Ricciardo, Renault
6-Alexander Albon, Red Bull
7-Danill Kvyat, Alpha-Tauri
8-Valtteri Bottas, Mercedes
9-George Russell, Mercedes 
10-Lando Norris, McLaren
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1-Sporting 23 9 7 2 0 23 7
2-Benfica 21 9 7 0 2 21 11
3-FC Porto 19 9 6 1 2 23 13
4-SC Braga 18 9 6 0 3 14 9
5-V. Guimarães 16 9 5 1 3 7 7
6-Paços de Ferreira 14 9 4 2 3 11 10
7-Santa Clara 13 9 4 1 4 10 9
8-Belenenses SAD 11 9 2 5 2 5 6
9-Rio Ave 11 9 2 5 2 5 7
10-Nacional 10 9 2 4 3 9 11
11-FC Famalicão 10 9 2 4 3 13 18
12-Gil Vicente 9 9 2 3 4 8 10
13-Moreirense 9 9 2 3 4 7 10
14-Farense 8 9 2 2 5 11 14
15-CD Tondela 8 9 2 2 5 9 18
16-Boavista 8 9 1 5 3 10 15
17-Portimonense 7 9 2 1 6 6 12
18-Marítimo 7 9 2 1 6 10 15

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
05/12 Guimarães 1-0 Portimonense
  Moreirense 1-1 Gil Vicente
  FC Famalicão 2-2 Sporting
  FC Porto 4-3 CD Tondela
06/12 Nacional 1-3 Santa Clara
  Rio Ave 0-0 Boavista
  Belenenses 2-1 SC Braga
  Benfica 2-1 P. de Ferreira
07/12 Farense 2-1 Marítimo

10ª JORNADA
18/12 Portimonense 15:30 Famalicão
19/12 Marítimo 10:00 Belenenses
  CD Tondela 13:00 Moreirense
  Sporting 15:30 Farense
20/12 P. de Ferreira 10:00 Boavista
  Gil Vicente 12:30 Benfica
  FC Porto 15:00 Nacional
21/12 Santa Clara 15:15 Guimarães
22/12 SC Braga 15:15 Rio Ave

1-Estoril Praia 26 11 8 2 1 19   7
2-Académica OAF 24 11 7 3 1 14   5
3-Feirense 21 11 6 3 2 16 10
4-CD Mafra 21 10 7 0 3 18 10
5-FC Arouca 19 11 5 4 2 13   9
6-FC Penafiel 18 11 5 3 3 16 13
7-GD Chaves 18 11 5 3 3 15 11
8-FC Vizela 15 11 4 3 4 14 18
9-CD Cova Piedade 14 11 4 2 5 13 17
10-SC Covilhã 14 11 4 2 5 15 14
11-Casa Pia 13 10 3 4 3 14 19
12-Benfica B 12 11 4 0 7 19 18
13-Vilafranquense 11 11 2 5 4 10 15
14-FC Porto B 10 11 3 1 7 16 21
15-Leixões   9 10 2 3 5 10 14
16-UD Oliveirense   8 10 2 2 6   9 14
17-A. de Viseu   8 11 1 5 5   4 10
18-Varzim   6 11 1 3 7   6 16

 PTS  J V E D GM GS

11ª JORNADA
04/12 FC Penafiel 1-0 Leixões
05/12 Feirense 2-0 Benfica B
  Oliveirense 1-2 FC Arouca
  FC Vizela 1-0 A. de Viseu
06/12 Vilafranquense 0-1 E. Praia
  FC Porto B 1-2 Académica
  Varzim 1-3 CD C. Piedade
07/12 SC Covilhã 1-2 GD Chaves
08/12 Casa Pia 15:30 CD Mafra

12ª JORNADA
19/12 C. Piedade 6:00 FC Penafiel
  A. Viseu 10:00 GD Chaves
  Varzim 14:00 Feirense
20/12 CD Mafra 6:15 Oliveirense
  Académica 9:00 Casa Pia
  Leixões 10:00 Vilafranquense
  Benfica B 10:00 FC Vizela
  FC Arouca 11:00 SC Covilhã
21/12 E. Praia 12:00 FC Porto B

25/11 Casa Pia  2-3 (a.p.)  Nacional
03/12 Club Football Estrela  9:30  Farense
09/12 Estoril Praia  10:00  Lusit. Évora
  Vilafranquense  13:00  AD Sanjoanense
11/12 Académico de Viseu 9:00 Académica OAF
  Belenenses SAD  13:00  SC Espinho
  Sporting  16:15  Paços de Ferreira

3ª ELIMINATÓRIA

23/12 FINAL: FC PORTO 14:45 BENFICA

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21
  3/11 Grp.C FC Porto 3-0 Marseille
25/11 Grp.C Marseille 0-2 FC Porto

EUROPA LEAGUE 2020/2021
26/11 Grp.D Rangers  2-2  Benfica
 Grp.G SC Braga  3-3  Leicester City
  3/12 Grp.G AEK  12:55  SC Braga 
 Grp.D Benfica  4-0  Lech Poznan

Mundial 2022

Portugal com saldo positivo contra
todos os adversários do Grupo A

O histórico da Seleção Nacional dian-
te dos quatro adversários da fase de 
apuramento para o Mundial 2022 

permite à equipa das quinas encarar a corri-
da para o Qatar com franco otimismo.
É que, além de ser uma das seleções mais co-

tadas do Mundo, Portugal tem vantagem sobre 
todas elas nos confrontos diretos. Em 42 jogos 
contra Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbai-
jão, venceu 30, empatou sete e perdeu apenas 
cinco, tendo marcado 100 golos e sofrido 25.
Apesar de ser a Sérvia a seleção mais cotada 

atualmente a seguir aos comandados de Fer-
nando Santos, é com a Irlanda que o equilíbrio 
é mais evidente. Em 13 jogos, Portugal levou a 

melhor em sete, empatou dois e foi derrotado em 
quatro ocasiões. Nos últimos 20 anos registaram-
-se quatro partidas, com uma vitória para cada 
lado e dois empates, estes na fase de apuramento 
para o Mundial 2002, na qual Portugal terminou 
o Grupo 2 em igualdade pontual com os irlande-
ses, mas vantagem na diferença entre golos mar-
cados e sofridos e, por isso, em primeiro lugar.
Das equipas do grupo, só a Sérvia nunca ficou 

no caminho de Portugal num apuramento para a 
fase final de um Campeonato do Mundo. Ainda 
assim, é um «clássico» deste 2007 as duas se-
leções ficarem emparelhadas no mesmo grupo 
nas corridas para Europeus. Os jogos, nas fases 
de apuramento para o Euro 2008, 2012 e 2016, 
têm sido tradicionalmente difíceis, mas Portugal 
nunca foi derrotado: três vitórias e três empates.
Diante do Luxemburgo contabilizam-se 17 

duelos: 15 vitórias, um empate, uma derrota e 
confrontos nos apuramentos para os mundiais de 
1962, 1990, 2006 e 2014.
Já a congénere do Azerbaijão defronta Portugal 

pela segunda vez em fases de apuramento para 
um Mundial, depois de 2014. Também contra os 
azeris o salto é amplamente positivo: cinco vitó-
rias e um empate.

Félix, Bruno Fernandes e Bernardo
entre os 30 mais valiosos do mundo

João Félix, Bruno Fernandes e Bernardo 
Silva fazem parte da lista de 30 jogado-
res mais valiosos do mundo, segundo o 

Transfermarkt, site especializado nesta maté-
ria.
O internacional português do Atlético de Ma-

drid surge na 11.ª posição de uma lista que é li-
derada por Mbappé, avançado do PSG. Por sua 
vez, Bruno Fernandes ocupa o 21.º lugar, com 
Bernardo Silva logo atrás (22.º). Refira-se que 
Cristiano Ronaldo não faz parte desta lista refe-
rente aos 30 jogadores mais valiosos do mundo.

Hulk despediu-se do Shanghai 
SIPG: «Sigo a minha trajetória»

Hulk deixou uma mensagem de despe-
dida do Shanghai SIPG poucos minu-
tos depois da equipa comandada por 

Vítor Pereira ter sido afastada da Liga dos 
Campeões asiática pelo Vissel Kobe de An-
drés Iniesta. O avançado brasileiro anuncia 
que vai prosseguir a sua «trajetória», mas não 
deixa pistas para o futuro.

«Hoje um dia tão importante quanto ao que 
me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai 
SIPG, time que fui acolhido com muito carinho. 
Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos torce-
dores que me receberam muito bem. À diretoria 
e aos jogadores o meu muito obrigado por com-
partilhar tantos anos de trabalho e dedicação», 
começa por destacar o internacional brasileiro.
O antigo avançado do FC Porto recorda depois 

os bons momentos que viveu na liga chinesa. 
«Juntos tivemos inúmeras conquistas como a 
Superliga e a Supercopa, mas também tivemos 
momentos de superação onde confiávamos uns 
nos outros, com muita união e vontade de ven-
cer. Como sempre fiz em minha carreira saio dei-
xando muitos amigos», acrescentou.
A finalizar, o avançado brasileiro despede-se 

sem deixar pistas quanto ao futuro próximo. 
«Sigo minha trajetória, com uma bagagem pro-
fissional a qual muito me orgulho! Meu agra-
decimento de todo coração a família Shanghai 
SIPG!», escreveu ainda.
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