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O novo Governo dos Açores fez uma excelente e perfeita escolha 
José Andrade é o novo Diretor Regional das Comunidades. Pa-
rabéns muito sucesso e um excelente trabalho em prol dos Aço-

res e das comunidades Açorianas espalhadas pelo mundo, são os votos 
do jornal A Voz de Portugal, o mais antigo jornal da língua portuguesa 
no Canadá. A comunidade Açoriana de Montreal espera em receber o 
novo Governo dos Açores de braços abertos. José Manuel Bolieiro do 
partido PSD Presidente, e Artur Lima do partido CDS Vice-presidente.

José AndradeJosé Andrade
novo diretor regional das Comunidadesnovo diretor regional das Comunidades
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Sentir a solidão

Jamais estamos sós senão 
em relação a alguém.
Um alguém preciso se-

parado na existência, e do qual 
sentimosestar separados no co-
ração. 

Quando se interpõe a morte entre dois seres que 
se amam, o que sobrevive curte a recordação que 
o outro deixa atrás de si.
Quando dois seres viveram uma existência co-

mum já não conseguem separar-se um do outro 
sem se sentirem solitários.
Quando duas almas se encontraram para jun-

tar sua vida em comum em um projeto único se 
acontece a separação sobra para cada um a amar-
gura da solidão.
Quando o diálogo se torna surdo e que não te-

mos resposta, quando a palavra dita cai no vazio 
por não haver mais ouvinte, quando a mão não 
abraça ninguém é então que nos convencemos 
que falta alguém.
A solidão é portanto nascida de uma separação 

de uma ausencia.
É sempre sofrimento amargura dor, de um cora-

ção que é único em sua desolação.

JORGE MATOS
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JORGE CORREIA

CRÓNICA

Cidadão atento, cidadão ativo, cidadão participativo

Em Portugal há o caso 
de um cidadão, ucra-
niano mas podia ser 

de qualquer outra nacionalida-
de, que morre em circunstân-
cias estranhas às mãos do SEF 

(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). 
Isto há nove meses atrás. Contudo, só agora o 

caso assume proporções, como dizer, mais pú-
blicas. Entre o patético passa culpa de primeiro 
ministro e respetivo ministro da pasta, um pre-
sidente da república que agora já opina que será 
melhor criar uma outra instituição para a mesma 
função, uns media que mais parecem relações 
públicas do governo e uma população amorfa 
que só acorda para esta tragédia nove meses de-
pois! Nove meses depois!
Para cúmulo temos um ministro a autobajular-

-se em como ele foi o único a responder à tra-
gédia... nove meses depois. Ainda por cima, 
pasme-se agora, foi devido à sua atuação nos 
incêndios onde não houve mortes civis (salvo 
pilotos e bombeiros nos últimos três anos) que 
Marcelo pode recandidatar-se à presidência...! 
Eu percebo o desencanto de muitos com Trump, 

e percebe-se porquê, o óbvio não necessita de 
mais explicações. Contudo, o que admiro na 

população americana é, contando com todas as 
suas divisões e anormalidades, ser participativa: 
associam-se, procuram intervir na vida pública, 
tentam influenciar os seus representantes, mani-
festam-se nos media e na via pública. Que faz o 
português? 
Nada!
Continua a sua vida pacata, assobia para o lado, 

entretém-se com os passa culpas, com as inter-
venções patéticas de desresponsabilização de go-
vernantes, ou com o amiguismo que é mais fun-
damental do que a retidão no cumprimento dos 
deveres governativos, ou com o interesse mediá-
tico dos intervenientes que medem mais as suas 
ações para manterem opiniões e sondagens favo-
ráveis para eleições futuras, próximas ou não. Os 
media, à exceção de muito poucos, alimentam o 
ambiente, não agitando muito as águas pois viver 
encostado ao governo é o melhor e mais fácil que 
lhes pode acontecer. E vivendo encostado é o mo-
dus operandi de todo um povo. 
A incapacidade do cidadão agir publicamente, 

politicamente em especial mas também em ou-
tras situações, sem se sentir acossado mais tarde 
ou prejudicado na sua vida pessoal, lembra pe-
ríodos sombrios de outrora. 
Este ambiente já invadiu os media, que procu-

rando informar o cidadão, evitam, no entanto, 
agitar as águas, vendo-se isso precisamente nas 

entrevistas àqueles que estão na berlinda do po-
der, onde as perguntas são muito tímidas e pouco 
exploratórias dos porquês, das incoerências e da 
responsabilidade dos intervenientes. Pergunta-se 
mas com pouca profundidade. 
Algumas perguntas nem se fazem. E porquê? 

Será que o cidadão se quer descomprometer da 
sua função de cidadão, de participante da vida 
política? Recentemente em conversa descobri 
alguém que, com boa formação académica, ex-
periência de vida no estrangeiro ainda que ago-
ra resida em Portugal, com acesso a todo o tipo 
de informação, portuguesa e internacional, face 
a um comentário crítico sobre a atualidade por-
tuguesa, respondeu apenas perguntando porquê 
preocuparem-se com isso, que bastava ter a sua 
pensão todos os meses na conta e o resto não in-
teressava!...
Este comportamento é um chamariz para os 

oportunistas; pouco a pouco o polvo dos inte-
resses instala-se e as nossas liberdades são des-
prezadas e ficam amputadas. Isto é válido quer 
sejamos portugueses em Portugal, ou emigrantes 
aqui no Quebec ou onde quer que sejamos cida-
dãos. 
Aqui no Canadá vemos outras etnias associa-

rem-se e exercerem os seus direitos, exigirem 
mas também comprometerem-se. E os portugue-
ses? Somos bem comportados, bons trabalhado-
res, mas invisíveis... 
À semelhança do exemplo acima, onde quer 

que estejamos, não deixemos os nossos destinos 
serem conduzidos sem a nossa participação ati-
va. A nossa voz é nossa! Se não a utilizarmos, 
com sapiência e respeito pelos outros, bem en-
tendido, não seremos ouvidos e outros tomarão 
o nosso lugar.
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MANUEL CARVALHO

CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

História de Natal

Esta crónica foi publica-
da neste jornal já lá vão 
40 anos, em 1980, no ano 

da minha chegada ao Canadá. 
Mais tarde, foi incluída no meu 

livro “Saga”. É uma história que. mesmo já 
um pouco desfasada no tempo, com sinais 
muito vincados dos primeiros tempos da ins-
talação da comunidade nestas terras,  man-
tém para mim muito encanto pois preserva a 
essência e a pureza da alma portuguesa.
 
A Teresa está feliz. Radiante.
O bacalhau com batatas e grelos ferve na pane-

la. À volta da mesa farta, o seu Luís, o Jaime, a 
Maria Cândida, a criançada. Petiscam e beberi-
cam numa algazarra festiva.
Na televisão não se fartam de dizer que lá fora 

está um frio de rachar. Vinte e oito ou vinte e 
nove graus negativos. A consoada mais fria dos 
últimos anos.
- Aqui tá quentinho - encolhe os ombros o Luís, 

esvaziando mais um cálice de porto.
Com a colher de pau, Teresa acalma a fervura 

da panela.
“Que rico bacalhau! Graças a Deus é uma far-

turinha.”
De chofre:
- Nossa Senhora! Ai que desgraça! - Abafou os 

gritos com o avental - Santo Deus!
Esquecera-se de comprar azeite, O santo azeiti-

nho para os grelos. Os grelos precisam de azeite 
como o corpo de sangue, sempre ouvira dizer. E 
logo naquela noite santa!
Resoluta, enfiou o casaco e as botas de neve. Os 

outros, quando a viram naquele preparo, ficaram 
pasmados:
- Onde vais, alma do diabo?
-Tás maluca?
-Vou ali à loja do açoriano comprar umas coi-

sas de que me esqueci. Só vos peço o favor de 
olharem pelo bacalhau. Daqui a dez minutos,  
desliguem o fogão. Não se esqueçam, pel’amor 
de Deus!
- Esta mulher é o diabo em pessoa. Ainda é ca-

paz de ficar tesa como um carapau, aí para algum 

canto.
- Na noite de hoje Nosso Senhor ajuda toda a 

gente. Não se esqueçam do bacalhau, é só o que 
vos peço.
 
O Zé Biana está estirado sobre a cama. Os olhos 

pregado no tecto. A telefonia enche o quarto com 
canções de Natal. Engole, mais uma vez, o sus-
piro que o sufoca. Sensação igual só em Angola, 
na tropa, nas consoadas no mato. Mas lá havia os 
camaradas, qualquer chalaça, um mar de cerve-
ja para afogar tudo. Não havia a mulher, a filha. 
A espera. À espera que ele abrisse caminho na 
vida.

Apagou a telefonia e foi à janela. O gelo es-
palmava-se contra as vidraças como mão gela-
da e ameaçadora. Raspou o vidro com as unhas. 
O pedaço de rua estava deserto e branco, numa 
quietude polar.
“Que noite!”
Sentou-se na cama e tornou a ligar a telefo-

nia. As mesmas cantigas de Natal. As mesmas 
cantigas de esperança. Afinal era essa mesma 
esperança que o mantinha de pé. Esperança de 
arranjar um emprego melhor,  poder mandar vir 

a mulher e a filha.
- Tudo se há-de arranjar, rapaz - encorajou-se 

em voz  alta. - Não sejas fracalhote. Já passaste 
bocados piores e não morreste. Estás é a preci-
sar duma bebedeira. Amanhã acordas sem esses 
macaquinhos na cabeça. Mesmo na noite de hoje 
deves encontrar praí qualquer buraco onde com-
prar uma garrafa de vinho.
 
- Boa noite - saudou a Teresa.
O depanneur estava praticamente deserto. Ape-

nas um freguês de ar taciturno esperava que o 
Açoriano lhe fizesse a conta. Mas este não estava 
muito apressado, mais disposto a cavaquear  do 

que a outra coisa.
- Que noite! Há 

dezoito anos que 
estou em Mon-
treal e nunca vi 
uma consoada tão 
fria. - A máquina 
pôs-se a cantaro-
lar números. — 
Quatro dólas e 
meia. O senhor é 
novo por cá?
- Estou cá há 

sete meses.
- Já tem empre-

go?
- Por agora lavo 

pratos aí num 
restaurante. Em 
Portugal era ser-
ralheiro.
- Ainda vai ter 

muito que amar-
gar - profetizou o Açoriano, arrancando uma 
gorda e pestilente baforada do enorme charuto 
pendurado dos beiços.
Teresa apanhou a garrafa de azeite da prateleira 

e aproximou-se do balcão, a tempo de compar-
tilhar da conversa. Olhou, de soslaio, a garrafa 
de vinho.
- O senhor vai consoar com alguém? - pergun-

tou.
O Zé Biana corou, sob a barba de dois dias.
- Não, senhora. Este ano lá terá que ser assim. 

Ainda por aqui ando sem a família.
Teresa estava rouca de emoção:
- Coitado! Numa noite destas! O senhor vai 

consoar lá a casa, tá dito. O meu Luís não vai 
dizer o contrário.
- Mas...
- Não há mas nem meio mas. Afinal o senhor 

também é português. É feito do mesmo barro 
que nós. Tá dito e não há mais discussão. Ia be-
ber esse vinho sozinho? O vinho assim sabe a 
veneno. Ora venha daí!

- Trago este senhor pra consoar co’a gente. Ain-
da tem a família em Portugal e não..
.- Sente-se, homem - interrompeu-a o marido. - 

Cabe sempre mais um pobre à mesa doutro.
 - Eh, Luís, até pode ser Nosso Senhor Je-

sus Cristo  a tentar-nos. Na noite de hoje nunca 
se sabe - segredou a Maria Cândida.
-Tu tás é já com um copo a mais - gargalhou o 

Luís. 
Mas, pelo sim pelo não, reservou a melhor pos-

ta de bacalhau para desconhecido.
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Cadernos Eleitorais - Eleição do Presidente da República
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua 

área de jurisdição e informa que a eleição para a Presidência da República, no estrangeiro, terá lugar nos próximos dias 23 e 
24 de janeiro de 2021. Nos termos do artigo 12º da Lei 319-A/76, de 3 de maio, o escrutínio em causa decorre durante dois 
dias, nas secções de voto localizadas fora de Portugal, neste caso concreto no Consulado Geral de Portugal em Montreal.

Para efeitos de consulta e reclamação, as alterações ocorridas durante o ano de 2020 nos cadernos de recenseamento eleito-
ral serão expostas na chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em Montreal, entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2020.

Durante o período de exposição, pode qualquer eleitor reclamar, por escrito, perante a comissão recenseadora (este Con-
sulado Geral), das omissões ou inscrições indevidas nos cadernos de recenseamento, sendo necessária a sua presença no 
posto consular.

O Cônsul Geral
António Barroso

Falta de Lógica
HÉLIO BERNARDO LOPES

A generalidade dos portu-
gueses não voltou a ter pre-
sente o histórico concurso 

sobre O MAIOR PORTUGUÊS 
DE SEMPRE, que Salazar, naturalmente, veio 
a vencer. Sabia qualquer um com um mínimo 
de conhecimento da sociedade portuguesa que 
teria de ser este o resultado, pelo que a colo-
cação em funcionamento de um tal concurso 
acabaria por ser, de um modo subliminar, um 
mecanismo demonstrador de que, tantos anos 
depois da Revolução de 25 de Abril, Salazar 
continuava a encimar aquela gama de perso-
nalidades históricas que chegou à final.
Como pude já escrever, conhecendo bem a traje-

tória política de Salazar e o seu modo de ser, ele 
seria sempre o primeiro a não aprovar a ideia, que 
voltou agora a ser abordada, de criar, em Santa 
Comba Dão, um designado Centro de Interpre-
tação Histórica da vida e da ação política de Sa-
lazar. Uma realidade surgida por via da própria 
autarquia, creio que liderada, precisamente, por 
um elemento do PS. E a Esquerda, naturalmen-
te, recusou a ideia, apresentada à Assembleia da 
República por via de uma petição. Simplesmente, 
ao deitar mão do argumento de que talvez o tem-
po escolhido não seja o mais adequado, aborda-

-se logo mal a razão lógica de uma tal recusa: de 
duas, uma, porque ou Salazar era um terrível dita-
dor, pelo que nada justifica pôr em funcionamento 
uma tal estrutura; ou se poderá esta vir a ser reali-
zada num tempo menos perigoso para a democra-
cia, é porque Salazar não seria, afinal, como no-lo 
relata a Esquerda.
Tem, pois, toda a razão António Filipe: este pro-

jeto mais não seria do que um local de romagem 
de saudosistas, invocador de alegadas virtudes de 
Salazar e do seu regime, branqueador de todo o 
lastro de repressão, de atraso e de miséria que o 
salazarismo representou para Portugal. Há apenas 
um reparo a fazer: a olhar o modo como a Histó-
ria da II República é exposta pela Esquerda, a tal 
procura por visitas à referida estrutura seria ínfi-
ma... O problema é que se sabe que essa procura 
seria enorme, incluindo mesmo por parte dos que 
sofreram com a política daquele tempo e nunca se 
reviram nela, certamente aqui por simples curio-
sidade. E lá volta a errar António Filipe: seria uma 
afronta avançar com esta iniciativa no atual con-
texto político. Ou seja, se o contexto fosse outro, 
já se poderia aceitar a tal estrutura ora recusada... 
Mas, então, aquilo foi uma terrível ditadura, ou 
não o foi assim tanto? Porque se foi uma terrível 
ditadura, nunca haverá um bom tempo político 
para ser posta em funcionamento!
Claro está que nada justifica uma tal estrutura, 

até porque, como muito bem referiu António Fi-

lipe, o espólio de Salazar digno de estudo está no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, à disposi-
ção dos investigadores.
Do mesmo modo, Alexandra Vieira, deputada do 

Bloco de Esquerda, lá nos surgiu com o mesmo 
argumento: a criação de um tal museu seria trair 
a memória dos milhares de vítimas e dos milhões 
de portugueses que viveram durante uma das mais 
violentas ditaduras. Então e o tal concurso sobre 
O MAIOR PORTUGUÊS DE SEMPRE?! O erro 
da nossa deputada está em se recusar a reconhe-
cer os três grandes pilares de suporte do Estado 
Novo: o Exército, a Igreja Católica e o Povo. E foi 
por ser esta a realidade que Salazar se tornou no 
vencedor do tal concurso. Só não adivinhava um 
tal resultado um real distraído sobre a História da 
II República em Portugal. Ou um fanático contra 
Salazar.
Um dado é absolutamente certo: Salazar nunca 

defenderia uma tal iniciativa, o que é muito sim-
ples de perceber. Portugal tem uma imensidão 
de necessidades prementes, sendo que esta, não 
sendo infimamente premente, é logo geradora de 
mais divisão entre a nossa comunidade nacional. 
Quem pretender estudar a ação política de Sa-
lazar, a grande figura histórica da II República, 
tem à sua disposição o tal espólio de Salazar dig-
no de estudo, que está no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, como muito bem referiu Antó-
nio Filipe.
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Mensagem de Natal
Estimadas portuguesas, 
portugueses e luso-descendentes,

Queria aproveitar esta quadra natalí-
cia, que será muito diferente de todas 
as outras devido à atual crise pandé-

mica, para partilhar convosco palavras de es-
perança, solidariedade e agradecimento.

Esperança porque sabemos que o ano de 2020 
está a ser muito difícil para todos, mas com o 
vasto programa de vacinação que agora se ini-
cia em todos os países incluindo o Canadá, surge 
uma confiança renovada. Em 2021 regressare-
mos a uma vivência mais tranquila e mais cedo 
do que era previsível há uns meses atrás, organi-
zando em conjunto novos projetos e atividades 
comunitárias, culturais, associativas e religiosas.

Solidariedade para com toda a Comunidade 
portuguesa, muito especialmente para com as 
nossas Associações, os nossos empresários, can-
tores e músicos e igualmente todos os órgãos da 
comunicação social portugueses. Sei das inúme-
ras dificuldades que têm passado e manifesto por 
isso o meu reconhecimento pela forma como têm 
suportado estes momentos de fortes constrangi-
mentos financeiros e, nalguns casos, de inativi-
dade profissional, apelando, ao mesmo tempo, à 
continuação da vossa resiliência e esforço diário. 

É neste contexto, que aproveito para endereçar 
a todos os portugueses e portuguesas uma pala-
vra de sincero agradecimento. 
Quero expressar a minha satisfação pela for-

ma consciente e resiliente como têm respeitado 
as regras sanitárias e médicas das autoridades 
municipais, provinciais e federais. Desta forma 
estão a dignificar uma vez mais o nosso País, 
dando uma imagem notável da Comunidade por-
tuguesa nesta região do Canadá e na qual a gran-
de maioria reside há já muitas décadas. Como 
vosso Cônsul-Geral, não podia estar mais orgu-
lhoso! Um bem hajam por tudo isso!

É nesta época, na qual as famílias e os amigos 
costumam partilhar memórias, afetos e presen-
tes, que sentimos ainda mais a relevância deste 
momento. Este ano tudo será diferente. Mas isso 
deve servir para atribuirmos ainda mais valor a 
tudo aquilo que tínhamos e que dávamos como 
garantido e agora, temporariamente, não o pode-
mos fazer devido à pandemia.

Por isso, iremos em 2021, estou seguro, cele-
brar o Natal e outros eventos de uma forma ainda 
mais intensa. Será um novo renascer para todos, 
tanto individualmente, como em Comunidade! 
Será fundamental continuarmos a partilhar os 
valores que os nossos pais e avós nos ensinaram 

e que nestes tempos são cada vez mais preciosos. 
Temos que semear a nossa essência e carisma, 
acreditarmos que podemos ser melhores, como 
cidadãos, como família, como Comunidade. 
Está apenas nas nossas mãos!

Termino, recordando que neste Natal e Fim do 
Ano devem aproveitar as novas tecnologias e 
plataformas para permanecerem em comunhão 
com a vossa família e amigos. Poderemos estar 
longe fisicamente, mas sempre presentes de for-
ma virtual e no coração de todos aqueles que nos 
são queridos.

Termino com um poema de Miguel Torga, mui-
to significativo nos tempos que vivemos:

“Porque o amor é simples,
Vale a pena colhê-lo.

Nasce em qualquer degredo,
Cria-se em qualquer chão.
Anda, não tenhas medo!
Não deixes sem amor o

Coração!”

Desejo a todos vós, na medida do possível, um 
Feliz Natal em paz, segurança e muita saúde! 

António Barroso
Cônsul-Geral de Portugal

SURTO COM 24 INFETADOS EM LAR DE TORRES VEDRAS: "Temos um cluster num lar com mais de 20 pessoas infetadas", disse Nuno Rodrigues. No boletim epidemiológico 
municipal, datado de domingo, este município do distrito de Lisboa reportava a existência de 24 casos no Lar Vida Maior, dos quais 16 são utentes e seis são funcionários. O dele-
gado de saúde adiantou que existe "transmissão em tudo o que são contextos", estando Torres Vedras. no distrito de Lisboa, entre os "concelhos de risco muito elevado". Desde o 
início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 1662 casos confirmados, dos quais 296 estão ativos, 1342 recuperaram e 24 morreram. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 
1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 5.649 
pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado 
no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.
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Os 3 Medeiros em Blainville
SYLVIO MARTINS

Hoje em dia é difícil de 
acreditar que tudo 
vai correr bem,"tout 

va bien aller" e que o negócio 
está em bom estado. Vi pou-
co a pouco grande companhia 

com centenas de empregados fechar. 
É difícil acredita que a restauração está a sobre-

viver e que o governo tem uma data de reabertu-
ra "11 de janeiro" será que isto vai ser possível. 

Vi que hoje estamos a quase 2000 casos por dia 
e não estamos a ver a luz ao fim do túnel. Mas, 
apesar de todo este negativismo a volta de nós, o 
"Galo" português está a ir cada vez mais longe, 
e cada vez mais perto de nós. Quinta-feira 19 de 
novembro foi a abertura de um novo restaurante 
em Blainville que chama-se "Les 3 Medeiros".
Vai servir esta população bastante norte de 

Montreal o saboroso frango português sem es-
quecer que vai vai ter as deliciosas sobremesas 
à nossa moda para que todos podem saborear o 
que é bom. Estão situados no 744 Boulevard du 
Curé-Labelle, Blainville, QC, J7C 2K3.
 Tel.:438 476-5979. 
Viva a nossa gastronomia portuguesa.

BIDEN ULTRAPASSA OS 270 VOTOS DO COLÉGIO ELEITORAL. JÁ É PRESIDENTE
A vitória de Joe Biden foi ratificada depois de os delegados do Colégio Eleitoral pela Califórnia atribuírem os 55 votos daquele estado ao democra-
ta, que já tinha 347 votos e agora tem 302, de um total de 538. A decisão foi anunciada em Sacramento, na Califórnia, às 17:29 de Washington, 
capital dos EUA. Contudo, o Presidente eleito apenas vai ser declarado oficialmente o sucessor do republicano Donald Trump na Casa Branca 
quando o estado do Havai depositar os seus votos, finalizando o processo de atribuição de votos nos 50 estados norte-americanos. Os quatro 
votos do Havai também deverão ser atribuídos a Joe Biden, que, de acordo com as projeções de vários órgãos de comunicação social norte-ame-
ricanos, entre os quais a CNN, o The New York Times e o The Washington Post, vai terminar este processo com 306 votos do Colégio Eleitoral.
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TONY
SARAGOÇA

Isto não é um conto de Natal (FINAL)

Havia con-
tudo um 
projecto 

pelo qual todos 
tínhamos um interesse especial e 
convictos estávamos que com boa 

vontade, espírito aberto e sobre-
tudo a firme intenção de enterrar 
os conflitos do passado, finiríamos 
por “ fumar o cachimbo da paz “ 
com a Associação Portuguesa de 
Laval.
Tal não aconteceu. Ao instar de to-

das as outras tentativas, não nos foi 
possível restabelecer uma boa rela-

ção com os seus dirigentes. Como 
não tenho conhecimento das razões 
que levaram a esta cisão, não me 
pertence fazer qualquer julgamen-
to, esperávamos simplesmente que 
cada uma das partes, conseguisse 
pôr de lado as suas divergências e 
negociar um projecto novo, inova-
dor, transparente e justo.
A comunidade muito deve a es-

tas duas entidades, mas também é 
essa mesma comunidade que agora 
implora os dirigentes de ambas as 
partes, para se reconciliarem e não 
deixarem que o fruto do trabalho 
de tantos colaboradores, dos quais 
muitos já partiram para a eternida-
de, se desmorone pouco a pouco 
nos abismos da irresponsabilidade.

A titulo de exemplo como esta 
"guerra na capoeira", penaliza a 
Missão, é o facto de os governos 
(Federal e Provincial) aquando da 
preparação dos seus orçamentos, 
prepararem pacotes generosas de 
subvenções para ajudar as Comuni-
dades em vários sectores.
Quando, por várias vezes apresen-

tei no escritório da antiga deputada 
Federal do nosso sector, para con-
juntamente preenchermos os for-
mulários oficiais para reclamarmos 
um bocado do bolo, que provas a 
vista, as outras comunidades rece-
bem, mas nós, porque reclamamos 
essas subvenções em prol de uma 
organização religiosa, somos prati-
camente eliminados porque sendo o 
Canadá um país laico, em princípio 
não favoreça entidades religiosas. 

PONTO FINAL!
Isto não aconteceria se os pedidos 

de ajuda fossem requisitados por 
uma associação.
O mandato para o qual fui eleito 

termina-se no fim do ano. A última 
reunião oficial deste Concelho Eco-
nómico remonta ao mês de Janeiro 
2020. 
As notas e o plano de ação para a 

reunião do mês de fevereiro estão 
detalhadas e prontas para serem dis-
cutidas... 
Veio a Covid e tudo mudou. 
Mentiria se dissesse que duran-

te este indeterminável período de 
confinamento, não tenho tido sau-
dades daquelas discussões quentes, 
desmesuradamente emocionais, 
verbalmente incontroláveis, (não 
é fácil compilar a “ acta “ de uma 

reunião onde todos falam ao mes-
mo tempo), mas ao mesmo tempo 
importantes e verdadeiras, pois toda 
aquela energia acabava por se cana-
lizar num objectivo comum: a sus-
tentabilidade da Missão.
Por enquanto, reina a Covid, não 

sei se já fez vitimas na comunidade 
que frequenta a nossa Missão, quei-
ra Deus que não, mas confesso que 
receio cada vez que assisto à missa.
 Há ainda alguns que por esqueci-

mento, descrença ou falta de infor-
mação desafiam o virus: (máscara 
mal colocada, distanciamento não 
conforme, esquecimento das desin-
feções das mãos), metendo assim 
em perigo a sua vida e dos outros. 
Já, por várias vezes, alertei o res-

ponsável da Missão para a neces-
sidade de continuadamente avisar, 

educar e informar sobre a frágil e 
perigosa situação que nos rodeia. 
Deu-me a impressão de também eu 

"pregar no deserto", mas isso será 
uma outra história, da qual talvez 
falaremos um dia. Entretanto Bom 
Natal e um ano Novo bem melhor 
que o velho.
CUIDA DE VOCÊ NESSE PE-

RÍODO MUITO DIFICIL.
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Coisas do Corisco 
JOSÉ DE SOUSA

Caros amigos lei-
tores da Voz de 
Portugal, cá es-

tamos uma vez mais no 
final de um ano, que, sejamos ho-
nestos — hoje vocês vão ser  todos  
Açorianos e vão dizer em coro, um 
raio de corisco de ano —  para não 
dizer palavrões, — mas que foi di-
ficil, foi. 
Bom vamos agora a 

outras conversas. A mi-
nha comadre Cisaltina, 
da Caloura, disse que 
vai ter muita dificuldade 
em respeitar as ordens 
do governo; ela diz que 
na idade que tem neste 
momento,  não sabe se 
pro ano que vem, pode-
rerá  ir a Fall River pas-
sar o Natal com os fi-
lhos. Como ela, deve haver muita boa 
gente que está farta até aos cabelos, 
desta pandemia. Por falar em fartura, 
esta semana fui comprar um pão de 
milho amarelo e uma dúzia e meia de 
papo-secos, na padaria Coimbra para 
a minha amiga Graça e encontrei-me 
então com uma jovem que lá traba-
lha, recém casada, cujo nome não me 
lembro, mas que está mesmo, perdida 
de amor pelo marido. 
Basta ver-lhe o sorriso, o brilho dos 

seus olhos e a alegria na cara, quando 
fala do seu maridinho, para ver que 
amor naquele casal é o que não falta. 
Claro que não lhe falei da casa de far-
tura que é a minha, depois de 40 anos 
de casado com a minha namorada... 
Eu farto da namorada e ela farta de 
mim... é uma fartura, mas não quero 
lhe pôr-lhe  miólos aos saltos na cabe-
ca, ela que de miôlos de pão já deve 
estar farta. 
Mudando de registro e já agora, não 

é a primeira vez que vos 
falo desta pandemia, 
que não é mortal, mas 
que fazer mal, faz. Es-
tou falando de VIGA-
RISTAS que estão cada 
vez mais sofisticados na 
maneira de roubar as 
vossas economias, mas, 
façam atenção, não vão 
cair no conto do VIGÁ-
RIO, porque, ninguém 
vai dar-vos ou enviar di-

nheiro pelo correio ou doutras manei-
ras… só com trabalho é que se ganha 
a vida. Não quero acabar sem desejar-
-vos da minha parte e da conversada, 
um Feliz Natal e um Ano Novo cheio 
de saúde. O resto compra-se, para 
quem tem pataquinhos. 
"Nascemos sem trazer nada, morre-

mos sem levar nada, e, no meio disso, 
brigamos por coisas que não touxe-
mos e não levaremos". 

ROBIN WILLIANS

SYLVIO MARTINS

Livro “L’extraordinaire
histoire du Portugal”

O livro “L’extra-ordinaire 
histoire du Portugal” 
de Sandra Canivet da 

Costa, com ilustrações de João 
Serrano, publicado pelas edições 
Cadamoste, já é disponível em 
Montreal na sua livraria.
É difícil compreender como é que 

isto é possível. Quando eu era pe-
queno,... há muito tempo, tentei 
apanhar um livro para me informar 
sobre a linda história de Portugal 

em geral, e não muito complicado. 
Nunca imaginei que isto poderia 
acontecer. Um livro simples e uma 
cronologia sem muitas complica-
ções.
Este é um livro ilustrado que con-

ta a história de Portugal em língua 
francesa. “Quando vi os meus filhos 
terem um certo orgulho em serem 
portugueses, nomeadamente depois 
da famosa vitória da Seleção sobre 
a França, eu senti a necessidade de 

lhes ensinar a história de Portugal” 
explica a autora. “Procurei um livro 
em francês, porque eles não sabem 
ler português, sabem dizer apenas 
algumas palavras, ora encontrei 
muitas coisas em português, muito 
boas, mas em francês não encontrei 
nada”.
Foi assim que Sandra Canivet da 

Costa deitou mãos à obra, lembran-
do-se que em pequena, o pai lhe 
comprou um livro de história de 
Portugal, da quarta-classe, em por-
tuguês, e comprou também um di-

cionário da Porto Editora, para ela 
ler o livro. “Nestas condições, nós 
conhecemos melhor a história de 
Portugal”.
É um livro bastante interessante 

para os mais novos e os que tem 
uma certa idade com um preço bas-
tante accesível para todos os ama-
dores de Portugal.
Parabéns a Sandra Canivet da 

Costa e boa leitura...
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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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

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

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Dentista

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Torta de nozes

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

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
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8

INGREDIENTES: 500 g de nozes sem cascas e moídas (cerca de 5 xícaras); 2 xícaras (chá) de açú-
car; 5 colheres (sopa) de farinha de rosca; 12 ovos; manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar 
a assadeira.
PREPARAÇÃO: Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte duas assadeiras redondas 
de 30 cm com manteiga. Corte dois discos de papel-manteiga usando o fundo da fôrma como medida. 
Pressione com os dedos para colar o papel no fundo untado e unte novamente com manteiga sobre o 
papel. Polvilhe com farinha de trigo, chacoalhe para espalhar e bata sobre a pia para retirar o excesso. 

Sobre uma tigela, peneire o açúcar – ele não pode estar com gruminhos ou empedrado na hora de bater com os ovos. Em 
outra tigela, misture as nozes moídas com a farinha de rosca e reserve. Como o bolo não leva fermento, é importante deixar 
todos os ingredientes no jeito antes de começar a bater. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez, transferindo 
as claras para a tigela da batedeira e as gemas para outra tigela – se um estiver estragado, você não perde toda a receita. 
Bata as claras em neve: comece a bater em velocidade baixa, até começar a espumar, aumente a velocidade gradualmente 
e deixe bater por mais 5 minutos até atingir o ponto de neve firme. Acrescente as gemas, uma a uma, batendo entre cada 
adição. Por último, adicione o açúcar aos poucos, sem parar de bater, até formar um creme fofo e brilhante – se necessário, 
pare de bater e raspe as laterais da tigela com uma espátula para incorporar o açúcar. Transfira o creme de ovos para uma 
tigela bem grande – tem que ser grande mesmo para você conseguir misturar toda a massa. Acrescente a mistura de nozes 
e farinha aos poucos, misturando delicadamente com a espátula, de baixo para cima. Divida a massa nas duas assadeiras 
preparadas e nivele com a espátula. Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos. Espete com um palito para conferir: 
se sair limpo, o bolo está pronto. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Enquanto isso, prepare o recheio.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 
1. Puxar para si. O ponto mais alto de Portugal (Açores). 2. Los Angeles. 
Nuno (...), rejeita “acusações falsas e irresponsáveis” para justificar des-
cida dos alunos portugueses a Matemática. Avenida (abrev.). 3. Parce-
la. Fruto capsular cónico, produzido pelo quiabeiro (Bras.). 4. Capital do 
Alasca, estado membro dos Estados Unidos da América. Ente. 5. Pos-
sui. Memória de computador (de acesso aleatório). 6. Teste (...), exame 
clínico ao soro sanguíneo a fim de avaliar a imunidade. 7. Estante para 
suporte de livros ou pautas de música, abertos para leitura. Pulmões 
(popular). 8. «Mais anda quem tem bom vento do que quem muito (...)». 
Embarcação comprida e estreita feita de um tronco escavado, usada na 
África e na América. 9. Insignificância (fig.). Avaliai. 10. Preposição que 
designa posse. Tombei. A unidade. 11. Decomposição de um todo em 
partes. Ligação (fig.). 
VERTICAIS: 1. Lança (carga) fora da embarcação. Terra lavrada. 2. 
Mamífero desdentado da América do Sul. (...) Soderbergh será produtor 
de uns Óscares em que a Academia quer inovar. 3. Doente. 4. Auge, 
clímax. Espécie de albufeira. Centilitro (abrev.). 5. Seguir até. Grupo 
circular de ilhas de coral. Continua. 6. (...) Patriarca, autora do livro A 
História de uma História, com a ilustração de Sara Cunha (ver Guia 
crianças. Letra pequena). Nação. 7. A tua pessoa. Motivo. 8. Visto que. 
Frustrou. 9. Gasoso. 10. Jogo de crianças, em que uma delas, de olhos 
vendados, procura agarrar as outras (duas palavras juntas, sem hífen). 
11. Princípio (fig.). Pavimento feito de ladrilhos variegados. 
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Restaurante

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA T.: 613.729.0883 
CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

imobilíaria
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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

Você procura uma empresa e um pa-
trão que saiba valorizar o seu trabalho 
pelo seu justo valor? 

CONTACTE-NÓS
ROBERTO TAVARES

 514-992-1586 OU
info@terrassementterranova.com

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

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

NECROLOGIA

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

†

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
Procura-se homem com experiência

para pequenos trabalhos de
renovação em casa. 

450-668-1578

ANTÓNIO GOMES
1938 - 2020

Faleceu em Montreal no dia 4 
de dezembro de 2020, com 82 
anos. O senhor António Go-
mes, natural de Torres Novas, 
Portugal. Deixou na dor sua es-
posa Maria Cardoso, sua filha 
Ana e neto/a Ricardo e Vanes-
sa, seus restantes familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Mtl.
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar no dia 8 de dezembro das 11h30 
na igreja Santa Cruz às 10h. Foi sepultado no Cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† MARIA LUCILIA SOARES
1933 - 2020

Faleceu em Montreal no dia 5 de 
dezembro de 2020, com 87 anos. 
A senhora Maria Lucilia Soares. 
Esposa do Já falecido senhor José 
Franco Vieira. Deixou na dor seus 
filhos José Luis Vieira, (Angela Del 
Carmen Vieira), Octavio Soares 
Vieira, (Usha Vieira), Lubelia Vieira 
(já falecido Roger Ishmael), Mário 
Vieira, (Judi Vieira), Carlos Vieira 
(Simona Luca), António Vieira 
(Lucy Bassett), 15 netos/as e 6 bisnetos/as, restantes 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Rideau Funeral home
4275 des Sources, 
Dollard-des-Ormeaux, Qc. H9B 2A6.
O funeral teve lugar em privado devido a situação em 
que estamos. 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.

† MARIA CELESTA
FONSECA DA SILVA

1924 - 2020

Faleceu em Longueuil no dia 30 de novembro de 2020, 
com 96 anos. A senhora Maria Celeste Fonseca da 
Silva, natural de Albergaria-a-Velha, Branca, Soutelo, 
Aveiro, Portugal. Esposa do já falecido senhor Joaquim 
Figueiredo Aleixo. Deixa na dor seus filhos Maria de 
Lourdes Aleixo, Isabel Fernanda (António), Maria Ce-
leste (Agusto), José Alberto, Rosa (Manuel), Joaquim 
Manuel (Jean Luc), António Luis (Lucinda), e a mais 
nova Luisa Paula (Vitor). 14 netos e 14 bisnetos, seus 
restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Mtl.
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar no dia 4 de dezembro na igreja 
Santa Cruz às 10h. Foi transladada para o cemitério do 
concelho da Branca, Aveiro, Portugal. A familia vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† JOSÉ MIRANDA PIMENTEL
1944 - 2020

Faleceu em Laval no dia 
14 de dezembro de 2020, 
com 76 anos. O senhor 
José Miranda Pimentel, 
natural dos Remédios, 
Bretanha, São Miguel, 
Açores. Esposo da 
senhora Maria de Fátima 
Marques.
Deixa na dor sua 
esposa, seus filhos/as 
Emanuel (Teresa Silva), 
Luisa, Sandra (Dino 
Pimentel), João José 
(Sonia Dextrase). Seus 
netos Joshua, Zackary, Tessa, Daren, Nathan e Maya. 
Seu irmão Adelino (Luisa), suas irmãs Maria e Ilda. 
Sobrinhos/as, restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. St-Martin E., Laval.
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar quarta-feira 16 de dezembro de 
2020 às 18h até 21h. quinta-feira 17 de dezembro de 
2020 às 10h uma cerimónia liturgica no centro. Será se-
pultado no cemitério de Laval situado no 5505 Rang du 
Bas-Saint-François, Laval, QC H7E 4P2. A familia vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

EMPREGOS
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CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Partilhe a sua boa 
disposição com quem o rodeia. Seja mais cúmplice. Saú-
de: Cuide melhor dos rins, beba mais água. Dinheiro: É 

possível que tenha uma boa surpresa, graças ao seu esforço.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Estará preparado para assumir um 
compromisso mais sério? Nunca desista dos seus so-
nhos! Saúde: Evite fazer esforços físicos. Dinheiro: Está 

a ir por um ótimo caminho. Continue assim!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: Não seja tão impulsivo. 
Não se deixe dominar por maus presságios! Saúde: Faça 
exercícios de relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao 

seu saldo bancário. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não desespere se a 
sua relação não está a correr como desejava, seja otimis-
ta e converse com o seu par sobre o que cada um de vós 

espera e procura. Saúde: Autoestima em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa fase para apostar na sua formação.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Pense bem e não tenha medo de mostrar o que 
sente a quem ama. Lute por ser feliz! Saúde: Cuide me-
lhor do seu visual. A sua auto-estima é essencial para a 

sua saúde. Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta Dominante: A Torre, que significa Convic-
ções Erradas, Colapso. Amor: É provável que atravesse 
um período conturbado na vida amorosa. Olhe em frente 
e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: A 

sua saúde manter-se-á estável. Dinheiro: Agarre as oportunida-
des adaptando-se melhor às mudanças.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um novo 
relacionamento caso esteja livre. Aprenda a confiar mais 
em si! Saúde: Possíveis problemas digestivos. Faça refei-

ções mais leves. Dinheiro: Planeie investimentos a longo prazo, 
mas informe-se bem antes de arriscar.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Con-
trole melhor as suas emoções. Confie mais no seu poder 
de decisão e escolha de cabeça fria. Saúde: Beba mais 

água, é essencial para o equilíbrio a todos os níveis.
Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido. Continue 
empenhado.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que signi-
fica Novos Planos, Interferências.
Amor: Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Proteja-se 
de deceções evitando alimentar expetativas.

Saúde: Cuide melhor de si. Não negligencie dores ou sintomas 
de mal-estar.
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Paus, que sig-
nifica Energia, Iniciativa.
Amor: A sua teimosia pode irritar os seus familiares. Pro-
cure ser mais tolerante e flexível.

Saúde: Estará em boa forma física. Mantenha-a através de há-
bitos saudáveis.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade. Avance com 
energia rumo às suas metas.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização.
Amor: Viverá momentos de intensa felicidade e paixão. 
Entregue-se com alegria ao presente que a vida lhe dá.

Saúde: Possíveis dores musculares. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado para eles criando um 
fundo de maneio.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho.
Amor: A sua sensualidade pode arrebatar o coração de 
alguém especial. Mostre-se disponível para amar!

Saúde: Não abuse nos doces!
Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA

Palmas para Rabo de Peixe

A gigantesca operação 
de testagem da popu-
lação da Rabo de Pei-

xe ao Covid 19 correu com 
grande civismo e sentido de 
responsabilidade, pelo que 

considero que os rabo-peixenses, mais uma 
vez, mostraram que são cidadãos de pleno di-
reito desta Região, dando exemplo a este país, 
que nestes últimos tempos apontou o seu foco 
para esta martirizada Vila.
Esta complexa operação minuciosamente mon-

tada pelos responsáveis pela saúde na Região, 
trouxe ânimo à população, já que sabia de ante-
mão que poderia não ser fácil concretizar a testa-
gem dos seus habitantes em tempo record, como 
aconteceu.
Os resultados apesar de significativos trouxe-

ram tranquilidade à população que, assim, aplau-
de e pode encarar com segurança o seu dia a dia, 
naquela que é uma das localidades com mais alta 
taxa de densidade populacional dos Açores, por 
isso mesmo mais propensa à propagação do ví-
rus. Só em uma casa registaram-se 14 casos po-
sitivos.
A população encarou com confiança a imposi-

ção da cerca sanitária, uma ferramenta indispen-
sável para combater, atempadamente, o alastrar 
do vírus, que embora trouxesse transtornos apre-
ciáveis, os rabo-peixenses acataram o confina-
mento com grande sentido de cidadania, como 
contributo decisivo para a solução do problema.
Há que enaltecer a coragem e a perspicácia do 

novo Diretor Regional da Saúde, Berto Cabral, 
em propor a cerca sanitária e a testagem da po-
pulação, embora se saiba que não terá sido nada 
fácil tomar tal decisão, mas foi certamente com a 
nítida perceção de que seria a medida necessária 

e, os números apresentados de testes positivos, 
vieram justificar plenamente que foi de facto a 
melhor medida.
A forma cirúrgica como os profissionais de saú-

de atuaram no terreno foi a mais correta, aten-
dendo a que se iniciou a testagem onde havia o 
maior foco de contágio, tendo em vista conse-
guir-se prevenir e colocar um “travão” na pro-
pagação da Covid-19 em Rabo de Peixe. O re-
sultado do número de infetados nos outros 2 dias 
desceu drasticamente.
À partida era previsível que, com a testagem dos 

moradores na vila de Rabo de Peixe, os casos de 
Covid-19 iriam disparar, mas como defendeu o 
Secretário Regional da Saúde, Clélio Menezes, 
esta foi uma medida "adequada, necessária e res-
ponsável".
Em março, no início da pandemia, toda a gen-

te estava preocupada se o Covid 19 chegasse a 
Rabo de Peixe. Felizmente, nada aconteceu, mas 
passado todo este tempo as autoridades sanitá-
rias pouco fizeram, no sentido de um trabalho 
direto junto das zonas mais densificadas para 
sensibilizar as populações para as precauções de 
prevenção para esta doença. 
Com a tomada de posse deste novo Governo 

Regional, o executivo teve a ousadia de agarrar 
o touro de frente, montando esta megaoperação e 
disponibilizando consideráveis meios humanos 
e técnicos, ou seja 270 profissionais de saúde, 
coordenados pela Unidade de Saúde de Ilha, que 
trabalharam intensamente durante três dias, em 
cinco postos móveis e 2 postos fixos, espalhados 
por locais estratégicos da vila. De referir ainda 
a articulação com várias entidades, como foi o 
caso das autarquias da Ribeira Grande e Rabo de 
Peixe, bem como do prestante trabalho da PSP, 
da Ação Social e de tantos jovens voluntários 
que se prontificaram a ajudar nesta operação.
Com os resultados conhecidos, o confinamen-

to dos casos positivos e dos respetivos contatos 
próximos, a Vila poderá respirar de alívio e faze-
mos votos para que esta situação sirva de exem-
plo para as demais localidades dos Açores. Pelo 
trabalho incansável levado a cabo pelos profis-
sionais de saúde, aqui fica o meu apreço pela en-
trega e sentido de serviço que prestaram a esta 
Vila de Rabo de Peixe.
Uma última palavra para quantos e quantas que, 

não sendo de Rabo de Peixe, se solidarizaram 
com a minha terra com mensagens comoventes 
que calou bem fundo no coração da população. 
Para todos esses, o nosso muito obrigado! 
A visita surpresa de José Manuel Bolieiro no 

último dia da testagem da população da Vila foi 
uma forma de manifestar a solidariedade institu-
cional que faltava a Rabo de Peixe.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

REALIZADOR TIAGO SIOPA VENCE PRÉMIO DOC ALLIANCE 2020
O prémio é uma iniciativa da rede Doc Alliance, que reúne sete festivais de cinema documental europeus, incluindo o DocLisboa, e reconhece primeiras obras 
de realizadores do espaço europeu, sendo atribuído ao premiado um valor de cinco mil euros para o desenvolvimento do projeto seguinte. Segundo o júri desta 
edição do prémio, o filme é "profundamente enraizado no universo pessoal do realizador, ao mesmo tempo que aborda a ideia de coletivo - o particular e o geral, o 
psíquico e o não psíquico, surgem entrelaçados uns nos outros, criando uma nova e imersiva realidade". 'Fantasmas: Caminho longo para casa', exibido em 2019 
no DocLisboa, foi distinguido em novembro passado no Festival Internacional de Cinema Documental Ji.hlava, na República Checa, onde arrecadou o prémio 
dedicado a primeiras longas-metragens.
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 P J V E D
1-Tottenham 25 12 7 4 1
2-Liverpool 25 12 7 4 1
3-Leicester City 24 12 8 0 4
4-Southampton 23 12 7 2 3
5-Chelsea 22 12 6 4 2
6-West Ham 20 12 6 2 4
7-Everton 20 12 6 2 4
8-Man. United 20 11 6 2 3
9-Man. City 19 11 5 4 2
10-Aston Villa 18 10 6 0 4
11-Crystal Palace 17 12 5 2 5
12-Newcastle 17 11 5 2 4
13-Wolverhampton 17 12 5 2 5
14-Leeds United 14 12 4 2 6
15-Arsenal 13 12 4 1 7
16-B&H Albion 10 12 2 4 6
17-Burnley 9 11 2 3 6
18-Fulham 8 12 2 2 8
19-W. Bromwich 6 12 1 3 8
20-Sheffield U. 1 12 0 1 11

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Milan 27 11 8 3 0
2-Internazionale 24 11 7 3 1
3-Juventus 23 11 6 5 0
4-Napoli 23 11 8 0 3
5-Sassuolo 22 11 6 4 1
6-Roma 21 11 6 3 2
7-Hellas Verona 19 11 5 4 2
8-Atalanta 17 10 5 2 3
9-Lazio 17 11 5 2 4
10-Udinese 13 10 4 1 5
11-Bologna 12 11 4 0 7
12-Cagliari 12 11 3 3 5
13-Benevento 11 11 3 2 6
14-Parma 11 11 2 5 4
15-Sampdoria 11 11 3 2 6
16-Spezia 10 11 2 4 5
17-Fiorentina 9 11 2 3 6
18-Torino 6 11 1 3 7
19-Genoa 6 11 1 3 7
20-Crotone 5 11 1 2 8

 P J V E D
1-Lille 29 14 8 5 1
2-Lyon 29 14 8 5 1
3-Paris SG 28 14 9 1 4
4-Marseille 27 12 8 3 1
5-Montpellier 26 14 8 2 4
6-Monaco 23 14 7 2 5
7-Angers 23 14 7 2 5
8-Rennes 22 14 6 4 4
9-Lens 21 13 6 3 4
10-Brest 21 14 7 0 7
11-Bordeaux 19 14 5 4 5
12-Nice 18 13 5 3 5
13-Metz 17 14 4 5 5
14-Nantes 14 14 3 5 6
15-Saint-Étienne 13 14 3 4 7
16-Strasbourg 11 14 3 2 9
17-Lorient 11 14 3 2 9
18-Nimes 11 14 3 2 9
19-Stade de Reims 10 14 2 4 8
20-Dijon 9 14 1 6 7

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Real Sociedad 26 13 7 5 1
2-Atlético Madrid 26 11 8 2 1
3-Real Madrid 23 12 7 2 3
4-Villarreal 22 13 5 7 1
5-Sevilla 19 11 6 1 4
6-Granada 18 12 5 3 4
7-Cádiz 18 13 5 3 5
8-Barcelona 17 11 5 2 4
9-Celta de Vigo 16 13 4 4 5
10-Real Betis 16 13 5 1 7
11-Eibar 15 13 3 6 4
12-Elche 14 11 3 5 3
13-Valencia 14 13 3 5 5
14-Athletic 14 12 4 2 6
15-Alavés 14 13 3 5 5
16-Getafe 13 12 3 4 5
17-Valladolid 13 13 3 4 6
18-Levante 11 12 2 5 5
19-Huesca 11 13 1 8 4
20-Osasuna 11 12 3 2 7

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020

 P J V E D GM  GS
1-São Paulo 50 25 14 8 3 42 21
2-Atlético Mineiro 46 25 14 4 7 44 31
3-Flamengo 45 24 13 6 5 42 32
4-Palmeiras 41 24 11 8 5 36 23
5-Internacional 41 25 11 8 6 37 25
6-Grêmio 41 24 10 11 3 32 20
7-Fluminense 40 25 11 7 7 35 27
8-Santos 38 25 10 8 7 37 33
9-Corinthians 33 25 8 9 8 26 29
10-Ceará 32 25 8 8 9 35 36
11-Red Bull Bragantino 31 25 7 10 8 31 29
12-Atlético Goianiense 31 25 7 10 8 22 29
13-Fortaleza 30 25 7 9 9 24 23
14-Athletico Paranaense 28 25 8 4 13 20 28
15-Sport 28 25 8 4 13 22 34
16-Bahia 28 25 8 4 13 29 42
17-Vasco 25 24 6 7 11 25 36
18-Coritiba 21 25 5 6 14 20 33
19-Goiás 20 25 4 8 13 25 40
20-Botafogo 20 25 3 11 11 23 36

HÉLDER DIAS

F1: Max Verstappen Vence
e Convence no Gp De Abu Dhabi

E quem diria que neste ano 
de pandemia pudesse-
mos mesmo assim fazer 

um campeonato com dezassete 
Grandes Prémios e onde não 

faltaram emoções entre as glórias e tristezas 
que como é evidente fazem parte deste bonito 
espetáculo. 
Dominação completa da MERCEDES e de 

Lewis Hamilton sem dúvida, mas um mons-
truoso passo a frente da Red Bull, Racing Point, 
McLaren, Alpha Tauri e porque não os outros 
que brilhantemente nos ofereceram incríveis 
momentos nesta época de 2020? A Mercedes 
G.P. que escreveu os nomes de todos quanto tra-
balham na equipa dos FLECHAS de PRATA no 
carro de Hamilton... bela homenagem ao CAM-
PEÃO 2020 
Para o ano 2021 muitas modificações serão efe-

tuadas nos monolugares quer no aspecto aerodi-
nâmico, quer a nível do propulsor, e porque não 
nos pilotos pois alguns já têm as suas cadeiras 
confirmadas noutras equipas,como também ve-
remos novos recrutas que farão o seu batismo 
na FÓRMULA 1 mas nós cá estaremos para vos 
informar neste vosso Jornal A VOZ DE PORTU-
GAL.
E bom cá estamos em Abu Dhabi, neste fabu-

loso circuito Yas Marina, mais uma vez sob as 
luzes de centenas de holofotes, e dotado de umas 
magníficas instalações a nível de garagens, Ho-
téis, parques atrativos etc. E nesta sessão classi-
ficatória de sábado o vencedor do último grande 
prémio Sergio Perez, Racing Point ficou pelo 
Q2, não conseguindo registar qualquer tempo. 
Como já tinhamos noticiado o gentil mexicano 
o nosso CHECO, perderá o seu volante a favor 
de Sebastian Vettel. O alemão deixa a Ferrari e 
a sua cadeira será ocupada pelo espanhol Carlos 
Sainz, McLaren sendo desde já conhecido que 
Daniel Ricciardo, Renault ocupará o seu lugar, 
Por sua vez FERNANDO ALONSO está de vol-
ta e o espanhol ocupará o seu lugar na Renault. 
Embora ainda nada esteja confirmado prevê-se 
que Hamilton está de volta com a Mercedes e 
Valtteri Bottas segundo Toto Wolff está confir-
mado na equipa e no minuto final desta última 
classificativa Max Verstappen, roubou as glórias 
das poles à Mercedes em Abu Dhabi, seguido 

de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. No top dez 
saíram; Norris, Albon, Sainz, Kvyat, Stroll, Le-
clerc e Gasly, 
Domingo, cá estamos para analisarmos este úl-

timo grande prémio da época que conta 5,554 
km e 21 curva o qual foram precisas 55 voltas 
para se conhecer o seu vencedor, Para os ama-
dores mais exigentes este circuito fica situado 
na ilha de Yas, a cerca de trinta minutos de Abu 
Dhabi. Desenhado por Hermann Tilke, foi cons-
truído em 2007 mas só foi aberto em 2009 o seu 
custo? Mais de um milhar de euros!

Corrida lançada e Max Verstappen com um ar-
ranque fenomenal conserva e comanda o resto 
do pelotão, seguido dos dois Mercedes de Bottas 
e Hamilton. A 10 volta Sergio Pérez, vencedor 
da última etapa, com problemas de caixa de ve-
locidades vê não somente a sua corrida termina-
da como também a sua passagem digamos bri-
lhante na Racing Point. Sergio Perez terminou 
em quarto lugar no Mundial de Pilotos de 2020.
Será que as portas da Red Bull se abriram para o 
mexicano? já há rumores! 
Nota interessante: a McLaren desalojou a Ra-

cing Point do terceiro lugar no Mundial de Cons-
trutores o qual tem como número um a Mercedes 
seguida da Red Bull. No Mundial de pilotos, Ha-
milton, Bottas e Verstappen terminaram nos três 
primeiros e Lance Stroll em décimo primeiro.
Para o ano que vem duas equipes mudam de 

nome: a Racing Point passará a chamar-se Aston 
Martin e a Renault, mudará para Alpine.

FC PORTO JÁ SABE QUANDO RECEBE 
A JUVENTUS E VISITA TURIM
Depois de sorteado os oitavos de final da Liga dos 

Campeões, a UEFA confirmou esta segunda-feira os 
horários das duas mãos da eliminatória. O FC Porto 
recebe, assim sendo, a Juventus no Dragão a 17 de 
fevereiro, em jogo da 1.ª mão, e visita Turim a 9 de 
março para disputar a 2.ª mão.

Ambos os jogos têm apito inicial para as 15h. 

1.ª mão: - Terça-feira, 17 fev:
 Leipzig, - Liverpool
 FC Barcelona - Paris Saint-Germain
 - Quarta-feira, 18 fev:
 FC Porto - Juventus
 Sevilha - Borussia Dortmund
 - Terça-feira, 23 fev:
 Lazio - Bayern Mounique
 Atlético de Madrid - Chelsea
 - Quarta-feira, 24 fev:
 B. Moenchengladbach - Man. City
 Atalanta, Ita - Real Madrid, Esp

2.ª mão:
 - Terça-feira, 09 mar:
 Juventus - FC Porto
 Borussia Dortmund - Sevilha
 - Quarta-feira, 10 mar:
 Liverpool - Leipzig
 Paris Saint-Germain - FC Barcelona
 - Terça-feira, 16 mar:
 Manchester City - B. Moenchengladbach
 Real Madrid - Atalanta
 - Quarta-feira, 17 mar:
 Bayern Munique - Lazio
 Chelsea - Atlético de Madrid

FRANCE FOOTBALL: ESTE É O MELHOR 
ONZE DE TODOS OS TEMPOS
A France Football elegeu, esta segunda-feira, 

aquele que considera ser o melhor onze de todos 
os tempos. Os resultados foram obtidos através dos 
votos de 140 jornalistas de diversas nacionalidades 
e não falta um nome português.

Lev Yashin, Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldi-
ni, Lothar Matthäus, Xavi, Maradona, Pelé, Ronaldo, 
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo compõem, assim, 
o melhor onze de sempre escalado pela revista fran-
cesa.
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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 11 7 0 4 18 12
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-Casa Pia 16 11 4 4 3 16 19
9-FC Vizela 15 11 4 3 4 14 18
10-CD Cova Piedade 14 11 4 2 5 13 17
11-SC Covilhã 14 11 4 2 5 15 14
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 2-0 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 2-0  Farense
09/12 Estoril Praia 5-0 Lusit. Évora
  Vilafranquense 2-1 AD Sanjoanense
11/12 Académico de Viseu 3-0 Académica OAF
  Sporting 3-0 Paços de Ferreira
12/12 Fontinhas 1-1 (3-4)g.p. Fafe
  Rio Ave 2-1 FC Famalicão
  Estoril Praia 2-1 Boavista
13/12 CD Cova Piedade 2-3 (a.p.) Moreirense
  V. Guimarães 0-1 Santa Clara
  FC Porto 2-1 CD Tondela
  Benfica 5-0 Vilafranquense
14/12 Torreense 1-0 Amora FC
  Anadia FC 0-1 Club Football Estrela
  Olímpico Montijo 0-7 SC Braga
23/12 Marítimo 6:00 SC Salgueiros
  UD Leiria 11:00 Gil Vicente
  Belenenses SAD 14:00 SC Espinho
  Nacional 15:00 Leixões

3ª ELIMINATÓRIA

"Sporting é, provavelmente,
a melhor equipa a jogar em Portugal"
"Este será um jogo difícil, mas temos a ex-

pectativa de nos valorizar, tendo em conta o 
que vamos fazer no jogo, e divertirmo-nos. 
Pela posição que ocupa, os resultados não 
estão dissociados da qualidade de jogo e o 
Sporting é, provavelmente, a melhor equipa 
a jogar", salientou Filipe Cândido, em confe-
rência de imprensa.

Para o treinador do Mafra, por ser "o jogo mais 
importante ou mais mediático", os seus jogado-
res têm a ambição de mostrar o seu melhor fu-

tebol.
"Temos de ser organizados e muito fortes para 

não dar ao Sporting as possibilidades de bola, 
porque temos jogadores que querem elevar o seu 
nível e passar para outros palcos", justificou.
Nesse sentido, os objetivos para o encontro de 

terça-feira passam por "proteger a baliza da me-
lhor maneira e tentar discutir o mais possível o 
jogo", "contrariando o favoritismo do adversá-
rio".
O jogador Abel Camara, que em 2017 alinhava 

no Belenenses e marcou um golo contra o Spor-
ting na casa do Sporting, em jogo do campeona-
to, disse que "não sente qualquer ansiedade por 
ser um jogo grande".
Para o melhor marcador do Mafra, é fundamen-

tal "acreditar até ao final, não ter medo de jogar 
neste tipo de jogos e mostrar o valor da equipa".
O Sporting e o Mafra defrontam-se nos quartos 

de final da Taça de Liga de futebol, com encon-
tro agendado para terça-feira, às 15:15, no está-
dio José Alvalade, em Lisboa. (NAM)

Zidane e os 31-0 dos benjamins do Real: 
«Se estão em campo, é para jogar»

Originou polémica em Espanha a go-
leada imposta no fim de semana pe-
los benjamins do Real Madrid à SAD 

Villaverde San Andrés, por 31-0 (!).
Esta segunda-feira, o treinador da equipa prin-

cipal dos merengues, Zinedine Zidane, comen-
tou a situação.
«Se estão em campo, é para jogar, aconteça o 

que acontecer. É mau sofrer 31 golos, mas não 
é competência do treinador dizer para não ata-
caram. É mais da federação. No Basquetebol, 
depois de conseguir 50 pontos de vantagem o 
jogo para, por exemplo», disse, em conferência 
de imprensa.

O primeiro dia de 
Jesualdo Ferreira no Boavista
Jesualdo Ferreira foi anunciado nesta se-

gunda-feira como treinador do Boavista. 
O técnico regressa assim ao clube, depois 

de em 2006/07 ter saído no início da tempora-
da para o rival FC Porto.

«Vim com contrato por dois anos, trabalhei sete 
semanas no clube, as coisas foram tratadas entre 
o FC Porto e o Boavista e saí. O que me sensibili-
zou durante o tempo que aqui estive, as pessoas, 
o estádio, a forma como fui tratado, deixaram 
sempre em mim um rastro de gratidão. Por isso, 
houve uma parte de mim, que está cá dentro, que 
disse que tinha de vir e aceitar», acrescentou Je-

sualdo Ferreira.
O técnico de 74 anos volta ao futebol portu-

guês, depois de uma aventura no Santos, do Bra-
sil. É um retorno após ter orientado o Sp. Braga 
em 2013/14. «Foi pela forma como fui convida-

do que me convenceram que valia a pena 
voltar a um clube em que já estive e com a 
perspetiva de um projeto que achei e acho 
interessante», justificou Jesualdo Ferreira.
O treinador continuou na argumentação: 

«Acho que tem para o Boavista, e para o 
que foi a sua história, uma importância de-
terminante. A forma como as questões me 
foram postos, num momento que não é 
fácil, motivaram ainda mais. É mais uma 
forma de paixão durante um ano e meio de 
contrato, mas acima de tudo pela propos-
ta que é feita. E isso é ajudar a devolver o 

Boavista a um futuro diferente do que tem sido 
nos últimos anos.»
Jesualdo Ferreira concluiu: «Está lançado o 

desafio aos jogadores do Boavista, aos próprios 
sócios e todos temos saudades de não estarem 
aqui. está lançado o desafio à minha equipa téc-
nica que é devolver a confiança com que se co-
meçou a época.»
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