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POEMA DA SEMANA

CRÓNICA

SOLIDARIEDADE
Neste período de festas

Em que se expressam desejos
De Festas Muito Felizes

Esquece-se ou não se quer ver
O grande sofrimento humano
Que graça em muitos países…
Sejamos, pois, mais humanos

Em relação a quem sofre,
Sejam velhos ou crianças
Muitas vezes ignorados,

E quantas vezes maltratados
Por quem lhes rouba as esperanças.

Projectam-se férias de sonho.
Discute-se futebol.

Apregoa-se liberdade.
Esquecendo algo importante
Que é : aos mais vulneráveis,

Oferecer ‘’solidariedade’’.
Muita Paz, Pão e Carinho

São os meus melhores desejos
P’ra todos os povos da terra,
Sugerindo ao mesmo tempo
Aos gananciosos do mundo
Que acabem com a Guerra!

Deolinda Cabo

Ninguém há-de calar 
o Chega, tirando o Chega

RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

Quando se soube que 
André Ventura tinha 
imposto a lei da rolha 

no seu partido, nasceu um dos 
mais interessantes problemas filosóficos da 
política portuguesa. 
Na sequência do congresso do Chega, em que 

o partido mais criticado foi o Chega, Ventu-
ra resolveu assinar uma directiva a proibir as 
ofensas entre militantes do partido. À ideia de 
que é possível e legítimo proibir a ofensa, cos-
tuma chamar-se “politicamente correcto”, e é 
interessante – embora não surpreendente – que 
André Ventura a subscreva. As pessoas não 
são obrigadas a respeitar-se umas às outras – e 
ainda bem, porque muitas não merecem res-
peito –, mas há quem ache que sim, como é o 
caso de, entre outras almas autoritárias, André 
Ventura. 
O dilema filosófico é outro. 
A directiva surge após o militante Filipe Melo, 

candidato à distrital de Braga, ter escrito, so-
bre Cibelli Pinheiro de Almeida, a presidente 
da mesa da assembleia distrital, que “não vai 
ser uma brasileira que vai mandar nos destinos 
de um partido nacionalista”. 
Minutos depois, Filipe Melo arrependeu-se e 

corrigiu, alterando a publicação para um muito 
mais suave “não vai ser uma senhora que vai 
mandar nos destinos de um partido naciona-
lista”. 

Melo começou por desabafar “estas brasilei-
ras, pá!”, e passou a desabafar “estas gajas, 
pá!”, mas nem assim conseguiu agradar a Ven-
tura – que, como se sabe, sempre tem pugnado 
pela máxima elevação no discurso político. 
Foi então que Ventura decidiu que era preciso 

punir os militantes do Chega. E é aqui que as 
dificuldades começam. Ventura tem dito mui-
tas vezes que ninguém há-de calar o Chega. 
No entanto, foi o primeiro a impor uma direc-

tiva que visa calar o Chega. 
O argumento de Ventura, porém, é poderoso: 

as críticas internas de militantes do Chega pre-
judicam o Chega. 
Significa isto que, para que não se cale o Che-

ga, é preciso calar o Chega. 
Quando o Chega fala, prejudica o Chega – 

logo, é melhor calar o Chega para dar mais voz 
ao Chega. 
Se o Chega não se cala, vai acabar por se ca-

lar. Mas, se se calar, aí ninguém o cala. É sim-
ples.

Feliz Natal
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MANUEL CARVALHO

CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

SUAVE MILAGRE DE NATAL

Inesperadamente, em Feve-
reiro deste ano fui internado 
num hospital e submetido a 

delicada intervenção cirúrgica. 
Devido a complicações relacio-

nadas, fui  induzido em coma durante duas se-
manas. 
Quando me acordaram, já tinha rebentado a pan-

demia do covid-19 que fustigou o mundo com as 
consequências funestas que se conhecem. Depois 
disso, arrastei-me pelos hospitais durante mais 
três penosos  meses,  sempre bombardeado  pe-
las notícias alarmantes que nos chegavam cada 
dia que passava  cada vez mais filtradas  do exte-
rior pois a certa altura até as visitas de familiares 
e amigos foram interditas. Com os corredores do 
hospital vazios e os doentes apavorados refugia-
dos nos seus quartos, parecia que o mundo nos 
desabara em cima.
Foi nessa situação, propícia à refleção, que com-

preendi que a noção do  tempo é muito relativa e 
subjectiva. Ainda hoje me pergunto se os quinze 
dias que estive em estado de coma deverão  ser 
subtraídos do calendário da minha existência ter-
rena. Por que espaços  e mundos siderais andou 
o meu espírito a vogar? É um enigma que nunca 
conseguirei decifrar.
Como estamos na quadra natalícia em que todas 

as fantasias são permitidas, esta manhã deixei a  
minha mente partir a galope. E se em vez de quin-
ze dias os médicos me tivessem mantido naquele 
estado de ausência até ao dia de Natal?
Poderia assim acordar tranquilamente, de alma 

lavada, embalado pelo repicar de sinos festivos,e 
como a imaginação nos permite conduzir pelos 
campos floridos do devaneio, talvez pudesse acre-
ditar que a pandemia nunca tinha existido, que a 
tragédia não nos atingira e que  ninguém tinha 
morrido.

E como diz a canção, “não há machado que cor-
te a raiz ao pensamento, porque é livre como o 
vento”,  poderia muito bem ter acontecido, mila-
grosamente, que durante o meu sono profundo, o 
mundo se tivesse transformado radicalmente para 
melhor. Quando a estrela tornasse a brilhar no fir-
mamento, para anunciar mais uma vez o nasci-
mento do Messias, talvez viesse também anunciar 
que a fome, a guerra e as injustiças tinham sido 

banidas para sempre da face da terra e do coração 
da humanidade, dando início a uma nova era de 
Paz e de Amor.
Impossível? Mas não será este o verdadeiro es-

pírito do Natal? Para dar sentido à existência, te-
remos de continuar a acreditar como a criança do 
belo conto “Suava Milagre” do Eça de Queirós:
(…)
“E então o filhinho, num murmúrio mais débil 

que o roçar duma asa, pediu à mãe que lhe trou-
xesse esse Rabi, que amava as criancinhas ainda 
as mais pobres, sarava os males ainda os mais an-
tigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada:
- Oh filho! e como queres que te deixe, e me 

meta aos caminhos, à procura do Rabi da Gali-
leia? Obed é rico e tem servos, e debalde busca-
ram Jesus, por areias e colinas, desde Chorazin 
até ao país de Moab. Septimus é forte, e tem sol-
dados, e debalde correram por Jesus, desde o He-
bron até ao mar. Como queres que te deixe? Jesus 

anda por muito longe e a nossa dor mora conosco, 
dentro destas paredes, e dentro delas nos prende. 
E mesmo que o encontrasse, como convenceria 
eu o Rabi tão desejado, por quem ricos e fortes 
suspiram, a que descesse através das cidades até 
este ermo, para sarar um entrevadinho tão pobre, 
sobre enxerga tão rota?
A criança, com duas lágrimas na face magrinha, 

murmurou:

- Oh, mãe, Jesus ama todos os pequeninos. E eu 
ainda tão pequeno, e com um tão mal pesado, e 
que tanto queria sarar!
- Oh, meu filho, como te posso deixar? Longe 

são as estradas da Galileia, e 
curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trô-

pega, tão triste, até os cães me ladrariam da porta 
dos casais. Ninguém atenderia o meu recado, e 
me apontaria a morada do doce Rabi. Oh filho! 
talvez Jesus morresse... Nem mesmo os ricos e os 
fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou. 
E com ele para sempre morreu a esperança dos 
tristes.
De entre os negros trapos, erguendo as suas po-

bres mãozinhas que tremiam, a criança murmu-
rou:
- Mãe, eu queria ver Jesus...
E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo Jesus 

disse á criança:
- Aqui estou.”



NATAL
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Mensagem de Natal de Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República Portuguesa
Caros compatriotas,

Neste mês de dezembro dirijo-me a 
Vós nestas páginas, um jornal feito 
há mais de 60 anos por Portugueses, 

para Portugueses, mas com vocação Univer-
sal, abraçando também o espaço cultural, lin-
guística, económico e comunitário. 

E essa comunidade tem, nestes últimos meses, 
no espaço físico de Portugal ou fora das suas 
fronteiras, vivido e combatido um dos maiores 
desafios coletivos de sempre, enfrentando a Co-
vid-19 e as suas consequências. 

Consequências que não afetam todos os Portu-
gueses da mesma maneira, independentemente 
do local que escolheram para viver e trabalhar. 
As desigualdades têm efeitos transver-
sais, não conhecem fronteiras.
O Natal é o período da família e todos 

nós somos parte da mesma família. A 
grande
Família Portuguesa, que se espalha 

por todo o mundo, levando com ela os 
valores que nos são próprios. Valores 
de fraternidade, de solidariedade, de 
amizade e de respeito pelo próximo. 
Que este ano devem ser afirmados com 
maior assertividade, praticados no nos-
so quotidiano, vividos de forma ainda 
mais intensa.
Sei que esses são os valores que praticam e de-

fendem nas sociedades onde se integram, porque 
conheço as Comunidades Portuguesas de perto. 
As pessoas e as suas associações, os seus locais 
de trabalho, de lazer, os seus espaços de inter-
venção cívica e social. 
Todos os espaços que constituem as redes de 

Portugalidade, que fazem de Portugal um país 
maior e um país mais forte. É por isso que acredi-
to que Portugal e os Portugueses sabem revelar-
-se na sua resposta aos mais desafiantes proble-

mas e obstáculos, como acontece no momento 
presente. Revelam aquilo que nos faz Portugue-
ses, a nossa solidariedade, força e determinação. 

É por isso que acredito no futuro, agradecendo 
ao jornal A Voz de Portugal a oportunidade de, 
através das suas páginas, vos transmitir votos de 
um Feliz Natal e de um Ano Novo cheio de es-
perança.

Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República Portuguesa

GRAVIDADE DA NOVA ESTIRPE DE CORONAVÍRUS AINDA TEM DE SER AVALIADA
Novas variantes já foram observadas desde que o novo coronavírus SARS-CoV-2 foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 
2019, mas a estirpe mais recente levou hoje vários países europeus a suspenderem voos e transportes marítimos oriundos do Reino Unido. O Governo 
português também restringiu a entrada no país de passageiros de voos provenientes do Reino Unido a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em 
Portugal, anunciaram hoje os ministérios da Administração Interna e da Saúde. Os Estados-membros da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergên-
cia na segunda-feira para discutir a nova variante do SARS-Cov-2, visando coordenar as respostas comunitárias, anunciou hoje o porta-voz da presidên-
cia alemã da UE, Sebastian Fischer.

NATAL
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VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX VOUS SOUHAITENT  

UN JOYEUX NOËL  
ET UNE BONNE ANNÉE !
En cette période de distanciation sociale, nous vous souhaitons  
de profiter de ce temps des fêtes et de célébrer avec prudence.

YOUR FEDERAL MP’S WISH YOU  

A MERRY CHRISTMAS  
AND A HAPPY NEW YEAR!
In this time of social distancing, we wish you  
a safe and enjoyable holiday. 

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

MP / Député 
Papineau 

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
(514) 277-6020

HON. MARC GARNEAU

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce – 

Westmount 
Marc.Garneau@parl.gc.ca

(514) 283-2013

PATRICIA LATTANZIO

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel 

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

ANTHONY HOUSEFATHER

MP / Député
 Mont-Royal / Mount Royal 

Anthony.Housefather@parl.gc.ca 
(514) 283-0171

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

MP / Députée 
Saint-Laurent 

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

ANNIE KOUTRAKIS

MP / Députée
 Vimy 

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

HON. PABLO RODRIGUEZ

MP / Député 
Honoré-Mercier 

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

FAYÇAL EL-KHOURY

MP / Député
 Laval – Les Îles 

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

HON. STEVEN GUILBEAULT

MP / Député
Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

514-522-1339

NATAL
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Tendo sido convidado para assumir as 
funções de Diretor Regional das Comu-
nidades no novo Governo dos Açores, 

pelo Senhor Presidente José Manuel Bolieiro 
e pelo Senhor Vice-Presidente Artur Lima, di-
rijo uma mensagem amiga a todos os nossos 
irmãos emigrados.
Uma mensagem de consideração e de disponi-

bilidade.
Tenho a maior consideração e estima pelas 

nossas comunidades da diáspora açoriana e es-
tou muito motivado e disponível para com todas 
colaborar ao serviço da Açorianidade que nos é 
comum.
No final deste ano tão difícil para todos, e na 

esperança de que o próximo permita retomar a 
convivência necessária, quero desejar um Santo 
Natal aos açorianos do Mundo, aos que se en-
contram radicados no Canadá, aos que vivem na 
província do Quebeque.
Faço-o por amável convite do prestigiado jor-

nal A Voz de Portugal, o mais antigo periódico 
canadiano de língua portuguesa que muito nos 
orgulha na cidade de Montreal, do qual fui cola-
borador regular e serei sempre leitor interessado.
Nas pessoas do seu diretor Jorge Matos e da 

diretora adjunta Francisca Reis, saúdo todos os 
açorianos e seus descendentes, com um abraço 
especial para a Casa dos Açores do Quebeque, 
também ela a mais antiga do Canadá, na atual 
presidência de Alfredo Ponte.
Muito obrigado a todos por preservarem e valo-

rizarem a nossa língua, a nossa cultura, a nossa 

Mensagem De Natal Do Diretor Regional Das
Comunidades No Novo Governo Dos Açores

identidade.
Que em cada casa portuguesa do Quebeque re-

nasça o verdadeiro espírito do Natal e que 2021 
a todos traga a plena recuperação da vida comu-

nitária.
Boas Festas e Haja Saúde!

José Andrade

José Andrade no Parque Açores da cidade de Montreal, com o atual Presidente do
Governo dos Açores e com anteriores presidentes da Casa dos Açores do Quebeque.
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Mensagem de Natal de João da 
Camara, Embaixador de 
Portugal no Canadá 

Meus caros compatriotas.
Vivemos tempos de in-

cómodo, de angústia e, 
para alguns, mesmo de desespero.

Procuramos razões de esperança e 
perspetivamos as nossas vidas para 
além da pandemia.

Entretanto, vem aí o Natal.
Talvez não o possamos celebrar 

como habitualmente, mas o Natal 
vai ser o Natal como sempre.

Para os cristãos, é o 
maior fator de esperança 
e de alento.
Para todos os outros, o 

Natal é o espírito de paz 
e de solidariedade.
Estou certo de que a co-

munidade portuguesa no 
Canadá saberá comemo-
rar o Natal, cumprindo 
as restrições a que todos 
estamos sujeitos, mas 
vivendo a época com o 
mesmo fervor de sem-
pre. A todos e cada um 
dos portugueses do Ca-
nadá desejo um Feliz e 
Santo Natal e faço votos 
para que o espírito nata-
lício possa aliviar sofri-
mentos, minorar preocu-
pações e devolver-nos a 
esperança.
Feliz Natal.

João da Camara
Embaixador de 

Portugal no Canadá
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BBooaass  FFeessttaass

Evel Branco 2019
SAQ #14444235

$14.95

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

João Ramos ou Dora Silva

Diálogo Tinto
SAQ #12098033

$16.20

Diálogo Branco
SAQ #13074375

$16.10

Evel Tinto 2019
SAQ #13291100

$14.95

Super Bock
SAQ #11113191

$3.20

Allo, Soalheiro 2019
SAQ #13553077

$14.90
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Este Natal é diferente

Este Natal vai ser dife-
rente dos outros, e sim 
é triste não passar o 

Natal com as nossas famílias, 
mas vamos ter mais festas de 

Natal com os nossos familiares e ami-
gos se Deus quizer.
Desejo um Natal de paz, um Ano Novo 

feliz e com muita saúde a todos os nossos 
colaboradores, leitores, seus familiares, 
comerciantes, amigos e amigas. Apesar o 
ano que termina ser um ano que não deixa 
saudades, foi um ano que mudou muito 
nas nossas vidas. 
Um ano que trouxe muitas consequên-

cias negativas para a saúde. A pandemia 
obrigou-nos a ficar em casa, obrigou-nos 
a não abraçar, obrigou-nos a fazer gran-
des mudanças no trabalho e no nosso dia-
-a-dia, obrigou-nos no comportamente 
em distanciamento social, prejudicou as 
nossas festas e os nossos planos, prejudi-
cou a economia e a segurança. Esta pan-
demia tornou-nos medrosos, e muito mais 
desconfiados.
Para muitos de nós esta pandemia tem sido uma 

época de reflexão, também é uma época de re-
visão das prioridades e defenir aquilo que efeti-
vamente nos faz falta. Nós ajudou a valorizar a 
importância de estar presente em família e com 
amigos. Valorizar a liberdade, saber respeitar as 
regras de viver em sociedade, valorizar o afeto e 

sentir saudades. 
Para o Ano Novo desejo muita esperança e fé. 

A esperança por dias melhores, a esperança que 
podemos regressar à normalidade de estar jun-
tos com as nossas familias e amigos. Esperança 
para planear o nosso futuro e o futuro dos nossos 
filhos. Fé para enfrentar esta pandemia porque 
esta pandemia ainda não está resolvida. 

Fé para acreditar num futuro mais alegre para 
todos nos, para as nossas familias e amigos.
A pandemia trouxe-nos ensinamento que pode-

mos ser pessoas mais carinhosas mais solidarias 
de cuidar e ajudar a quem mais necessita.
Que o menino Jesus ilumine o vosso caminho.
Que nunca falte saude, paz, e amor em suas ca-

sas. Feliz Natal e Ano Novo de saude e paz.

FRANCISCA REIS
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“DESENTOPE.COM” E 
OS NOSSOS TAPULHOS

No mesmo dia, vi-os 
duas vezes, em luga-
res diferentes da cida-

de. Usam carrinhas com um 
letreiro encarnado, vistoso, a 
dizer: desentope.com. 

Não cheguei a saber o que estaria por aí entupi-
do para que andassem com toda aquela azáfama 
nesse dia, mas fiquei curioso em saber o que de-
sentopem e fui ao Google. 
Descobri que é uma empresa que só desentope. 
Ora, isto, à partida, é já uma boa notícia. 
Numa altura em que tantos nos tentam entupir 

com mais uma e outra coisa, haver alguém que 

só desentope, já é positivo. 
Descobri ainda que “estão disponíveis 24 ho-

ras por dia, sete dias por semana e para todas as 
emergências”. 
E mais: “Quer tenha o tubo entupido ou fugas 

nas torneiras, nós estamos aqui para ajudá-lo 
com um serviço permanente”. 
Nem o Serviço Nacional de Saúde tem sapati-

lhas para isto! 
Quem nunca teve problemas de tubo entupido 

ou de torneira com folga? 
O uso e a idade sempre vão fragilizan-do os me-

canismos. 
Saber que nos tiram os pingos e aliviam os ca-

nos com esta prontidão, é um descanso. 
E se houvesse um desentope.com para a nossa 

vida pessoal, familiar e comunitária?
Por vezes parece que anda-

mos entupidos como hora-de-
-ponta. 
O “eu é que sei” entope, nas 

nossas vidas, os canais da es-
-cuta que engrandece; o “nin-
guém tem nada com isso” en-
tope, nas famílias, as vias da 
pertença que acolhe; o “não 
tenho contas a dar”entope, nas 
comunidades, o espaço do diá-
logo que aproxima. Entupimos 
o eu com autossuficiência; a 
família com individualismo; 

as comunidades com indiferença. E até o vazio 
nos entope de nadas. Não será o “amar a Deus 
e ao próximo” e o “perdoa setenta vezes sete” o 
“desentope com” de Deus?
Não sei como esta empresa desen-tope os tubos 

nem que vedantes coloca nas torneiras pingo-
nas, mas sei que seríamos mais felizes, se de-
sentupíssemos todos os canais da comunicação 
com Deus e com o próximo e se deixássemos de 
pingar azedume, a conta-gotas, pela torneira dos 
dias.

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.

PADRE JOSÉ MARIA
DE FREITAS CARDOSO

CRÓNICA
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O Natal está a chegar…

De z e m b r o 
é o último 
mês do ano 

e nesta altura pa-
ramos para fazer balanços, para 
traçar novos objetivos para o ano 
seguinte, mas também é sinónimo 
de Natal. 

A quadra é de festa, compras e con-
vívio em família. Mas, de ano para 
ano, as cores natalícias invadem o 
quotidiano cada vez mais cedo e o 
Natal já está a cada esquina.
Caminhamos a passos largos para 

mais um Natal! Este Natal de 2020 
vai ser muito diferente devido a um 
micróbio que está matando milhares 
de pessoas através do nosso planeta. 
Sim esperamos que esta época seja 

de amor, de partilha e de reconhe-
cimento das pequenas coisas e de 
pequenos gestos. 
Que possamos fazer um telefone-

ma àquele que vai passa-lo sozinho, 
àquele que não vai poder estar com 
os filhos nem os netos. 
Neste Natal não deixemos de es-

crever a quem nos é próximo! Seja-
mos solidários ao desejar um Feliz 
Natal aos nossos familiares, ami-

gos, colegas e parceiros…
E tempo de esperança, e com 2020 

a encaminhar-se para o seu fim, te-
mos que acreditar que o ano 2021 
será melhor para todos. Melhor do 
que todos os presentes por baixo da 
árvore de Natal é a presença de uma 
família feliz. Natal é tempo de co-
memorar a vida, espalhar o amor e 
semear a esperança. 
Desejo a todos um Feliz Natal!

NATERCIA
RODRIGUES

Karine Boivin Roy
Vereador

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
District Louis-Riel

514 872-9899
karine.boivinroy@montreal.ca

festas
B O A S

- Seu vereador desde 2013
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HUMBERTO PINHO DA SILVA

O Natal que Passei com o Avô Alberto

O avô de minha mulher chegou ao Bra-
sil no início do século XX.
Era jovem e cheio de ambições. Estrea-

ra-se no jornalismo, em Portugal, num jornalzi-
nho de bairro: “ O Garnisé”. Como o primo fosse 
editor de semanário de inspiração monarquista, 
passou a colaborar nele, mantendo coluna, que 
assinava com o pseudónimo de: Urbano”. A ra-
zão de não usar seu nome nas crônicas, é simples 
de explicar: o jornal pertencia a movimento mo-
nárquico, e ele era republicano, de sete costados.
Seria? Creio que era apenas um jovem, apai-

xonado pelas “ Letras”; o que queria, era escre-

ver…
Empregou-se, no Brasil, no escritório de fábrica 

de produto alimentício.
Como colaboradora, tinha a filha do proprie-

tário. Uma jovem bonita e simples. A idade; o 
convívio; o facto da mãe de ambos, terem sido 
amigas, na infância, tornaram-se íntimos.
Dessa amizade, resultou o casamento. Numa 

das minhas estadias, a São Paulo – em véspe-
ra de Natal, – encontrei-o no jardim da sua bela 
casa de Alto de Pinheiros, junto aos canteiro dos 
junquilhos. Os cabelos brancos lampejavam, ba-
tidos pelo sol morno da manhã. Conversamos 
sobre a economia do seu querido Portugal.
De repente, encarando-me com os seus belos 

olhos verdes – verdes como formosas esmeral-
das, – num rosto moreno, queimado pelo Sol, 
disse-me que ia revelar-me um segredo, que há 
muito vivia com ele; quiçá, pensando na minha 
condição de rapaz pobre: - “ Sabe por que deixei 
de passar a Noite de Consoada com meus cunha-
dos?”. Aguardei a resposta. Certamente não es-
perava que lha desse: - “ No início de casado 
– continuou, caminhando pelo jardim, parando 
junto à porta da garagem, – todos os irmãos reu-
niam-se na noite de Natal. Era uma festa bonita! 
Ceamos. Conversávamos… e noite velha, che-
gava o Pai Natal, com saco repleto de presentes, 
para as crianças.”
Neste momento fez uma pausa. Silêncio pro-

longado.
- “ Tudo corria bem…até que certa vez, minha 

filha mais velha, interrogou-me muito agastada: 
“ Não é justo! Papai Noel dá-me sempre roupi-

nha, enquanto minhas primas recebem bicicle-
tas! …”
Novo silêncio, ainda mais prolongado.
- “ Os meus cunhados tinham posses. Podiam 

distribuir prendas caras… Fiquei tão triste, que 
resolvi, desde então, consoar só, com meus fi-

lhos e a Júlia…”. 
Neste momento a voz embargou-se, e lágrima 

envergonhada, aflorou, deslizando suavemente, 
pela face envelhecida. Compreendi; e pensei: 
quantos irmãos se separam, por essa e outras ra-
zões, como tais?
Como é difícil, para quem vive folgadamente, 

entender as dificuldades dos outros!…
Quantas vezes, humilhamos o próximo, sem o 

saber?
Assim se vão afastando, os irmãos…  os pri-

mos… os parentes.

Manuel Vieira e o seu neto Tristan Vieira

NATAL
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CARNEIRO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte. Amor: Dê mais atenção à sua fa-
mília. Organize momentos de diálogo sincero e forta-

leça a comunicação e a união. Saúde: Vigie a tensão arterial. 
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que sig-
nifica Viagem Inesperada. Amor: As relações afetivas 
atravessam um período de estagnação. Reflita sobre 
o que quer para si. Saúde: Faça caminhadas e pas-

seios ao ar livre. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo 
emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta Dominante: Ás de Copas, que sig-
nifica Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
pessoas mais próximas podem estar a necessitar de 
si. Procure encurtar as distâncias através de um tele-

fonema, uma videochamada, um e-mail. Saúde: Pode ter pro-
blemas relacionados com varizes. Dinheiro: Possibilidade de 
receber dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 5 de Copas, que 
significa Derrota. Amor: Dinamize a sua relação. Re-
solva mal-entendidos e não alimente inseguranças.  

Saúde: Em boa fase. Dinheiro: Pode conseguir uma posição 
mais estável. Continue empenhado.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento. Amor: Esteja mais atento 
ao que se passa à sua volta. Saúde: Estável. Dinhei-
ro: Melhore o relacionamento com os colegas e con-

seguirá obter melhores resultados. 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criati-
vidade para dinamizar a sua relação. Saúde: Cuide 
mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai 

dar-lhe força para vencer os desafios. Dinheiro: Não se es-
queça das contas por pagar. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Contacte com familiares 
que já não vê há algum tempo. Encurte as distâncias 
através do telefone ou por outros meios que levem 

conforto a quem ama. Saúde: Tendência para vista cansada. 
Consulte o oftalmologista. Dinheiro: Tenha cautela e não co-
mece projetos antes de terminar o que está pendente. 
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Não perca o contacto com 
as coisas mais simples da vida. Cuide diariamente 
da sua relação. 

Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. 
Aprenda a descansar mais. Dinheiro: Situação equilibrada 
em termos profissionais e financeiros.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que signi-
fica Justiça. Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe 
manipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o 
primeiro passo para uma reconciliação! 

Saúde: Agasalhe-se bem. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Força, que sig-
nifica Força, Domínio. Amor: Não dê ouvidos a tercei-
ros. A sua felicidade só depende de si. 
Saúde: Tenha mais cuidados com os ouvidos. Pro-

teja-os. 
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que sig-
nifica Perda/ Falha. Amor: Momentos divertidos em 
família. 

Saúde: O seu sistema digestivo não anda muito bem, cuida-
do com os excessos. 
Dinheiro: Não é um período favorável a nível de despesas, 
procure evitá-las. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja 
honesto com os outros e consigo mesmo.
Saúde: Tendência para dores de costas e problemas 

de coluna.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA

Governo legitimado 

Tal como era expetá-
vel, o Programa do 
XIII Governo Regio-

nal foi aprovado pelos Parti-
dos da Coligação, bem como 
os que assinaram o acordo 

de incidência parlamentar, permitindo que 
se conseguisse a maioria de votos no Parla-
mento Açoriano. O novo governo fica, assim, 
legitimado para exercer as suas funções em 
pleno.
Foi um debate muito animado, em que todas 

as bancadas disseram ao que vieram, cada qual 
a defender os seus pontos de vista, o mesmo 
acontecendo com o Governo Regional, em que 
os Secretários Regionais se prepararam con-
venientemente para o embate. Muito se disse 
e muito ficou por dizer-se, mas o documento 
debatido é elucidativo quanto às pretensões go-
vernamentais para os próximos quatro anos.
E tal como foi defendido na Assembleia, “este 

programa de Governo não é de geração. É in-
tergeracional. Não é de geografias redutoras. É 
dos e para os Açores. Para as nossas nove ilhas. 
Para os nossos 19 concelhos e 155 freguesias. 
Todos igualmente importantes. Em todos os 
tempos e em todos os lugares onde a responsa-
bilidade política e social prevaleça, onde a de-
finição estratégica seja um método de planea-
mento do progresso, e haja o reconhecimento 
da escassez de recursos, não se pode dar tudo 
a todos e em todo o tempo. E é esse o entendi-
mento essencial para que a política das escolhas 
e prioridades seja inteligente”.
Para José Manuel Bolieiro, o novo Presidente 

do Governo Regional, com este Programa de 
Governo começará um novo ciclo de gover-

nação, mais próximo das pessoas, mais trans-
parente nos procedimentos, mais rigoroso na 
decisão, mais humilde na atitude democrática.  
De facto, a palavra humildade foi a mais pro-
nunciada em todo o debate parlamentar pelos 
membros do Governo e pelos Deputados que o 
suportam, numa atitude que pretende ser uma 
mensagem clara aos açorianos quanto ao proce-
dimento a ter com as pessoas.
Neste sentido, Bolieiro acrescenta que “Quem 

‘bater à porta’ de um departamento deste Go-
verno Regional, bate à porta do Governo dos 
Açores e não bate à porta de um partido políti-
co”, o que poderá significar que todos os aço-
rianos, mesmo aqueles que votam no Partido 
Socialista serão tratados com rigorosos crité-
rios de equidade.
Esta postura tranquiliza e dá alento a muitos 

açorianos que ficaram confusos com os resul-
tados da noite eleitoral, muitos receosos que o 
mundo poderia desabar no dia seguinte, com a 
perda da maioria absoluta. Felizmente que nes-
te governo há gente de bem, que coloca a pes-
soa em primeiro lugar, independentemente das 
suas opções político-partidárias.
Retive do debate realizado na casa da demo-

cracia açoriana que com este governo e com 
os grupos parlamentares que o apoiam, as pro-
postas desde que sejam exequíveis e que visem 
promover o desenvolvimento dos Açores, mes-
mo aquelas apresentadas pelos partidos que não 
apoiam este governo, serão aprovadas, dado 
que as sugestões destes também poderão cons-
tituir uma mais-valia e não cairão em saco roto, 
como até aqui.
Por outro lado, José Manuel Bolieiro defen-

deu políticas que garantam mais coesão social 
e melhores condições de vida para as pessoas 
e que a iniciativa privada possa dispor de con-
dições estáveis para investir, promovendo o 
crescimento económico, o emprego e a riqueza, 
numa governação de progresso, de cooperação, 
que evite o acumular de pobreza, pois é através 
do aumento do rendimento dos açorianos que 
se pode combater eficazmente a pobreza, cujo 
indicador social importa melhorar.
Contudo, a maior preocupação que perpassou 

durante todo o debate teve a ver com a pande-
mia que nos assola e é um fator que está a aba-
lar as estruturas económicas, sociais e culturais 
da nossa sociedade, pelo que foi importante o 
Governo Regional assegurar um horizonte de 
esperança do ponto de vista epidemiológico e 
de combate a esta pandemia e os seus efeitos 
na saúde, na nossa economia, nas nossas em-
presas.
Importa agora promover uma estabilidade po-

lítica consistente no quadro da maioria plural 
no plano parlamentar, o que permitirá traduzir-
-se numa governação eficaz, que possibilite aos 
Açores melhorarem os indicadores médios da 
União Europeia.
Muitos são os desafios que enfrentará o novo 

Governo Regional que deixou uma palavra 
de esperança, como forma de garantir aos 
açorianos um novo ciclo de desenvolvimento 
social e económico. Assim o esperamos.

FACEBOOK: APPLE VAI "MUDAR A INTERNET COMO A CONHECEMOS"
O Facebook partilhou um novo anúncio onde critica as práticas da Apple, afirmando que as mudanças de privacidade do iOS 14 ”mudarão a 
Internet como a conhecemos” e forçar os sites a “começar a cobrar subscrições ou taxas”. As críticas do Facebook à tecnológica de Cupertino 
devem-se ao desejo da Apple em exigir que as plataformas digitais peçam permissão aos utilizadores para reunirem dados sobre os seus inte-
resses. Na prática, isto colocará dificuldades na exibição de anúncios publicitários direcionados. Estas mudanças serão aplicadas ao iOS 14 no 
próximo ano 2021. O anúncio com as críticas foi publicado no The Wall Street Journal, New York Times e The Washington Post.
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Covid-19: Canadá ultrapassa os 500 000 casos de infeção
O total de casos registados 

no Canadá desde o iní-
cio da pandemia atingiu 

500.242, de que já resultaram 
14.128 mortes, de acordo com da-
dos divulgados pela cadeia de te-
levisão pública CBC.
Ontário, a província mais populo-

sa e onde se situa a capital Otava, 
identificou 2.357 novos casos des-
de sexta-feira e elevou o número de 

mortes para 4.125.
O Quebec, segunda subdivisão 

do país com mais habitantes, que 
regista o maior número de mortes 
(7.715), teve nas últimas 24 horas 
um novo máximo de infeções, com 
2.038 novos casos.
A aceleração da pandemia nas 

duas províncias levou o Canadá a 
ultrapassar hoje a barreira do meio 
milhão de infetados pelo novo coro-

navírus, duas semanas depois de ter 
ultrapassado a marca dos 400.000.
O Governo de Ontário prolon-

gou este sábado as restrições na 

área metropolitana de Toronto e 
em grande parte da região até 04 
de janeiro, enquanto no Quebec, 
o primeiro-ministro da província, 
François Legault, estendeu medidas 
idênticas até 11 de janeiro.
Com uma população a rondar os 

38 milhões de habitantes, o Canadá 
adquiriu 20 milhões de doses da va-

cina contra a covid-19 desenvolvida 
pela Pfizer/BioNTech, devendo re-
ceber 249.000 este mês e quatro mi-
lhões de doses até março de 2021.

A campanha nacional de vacina-
ção arrancou na segunda-feira em 
Ontário e no Quebec, naquele que 
foi o terceiro país a autorizar a ad-
ministração do produto da farma-
cêutica norte-americana, depois de 
Reino Unido e Bahrein e à frente 
dos Estados Unidos.

UM EM CADA QUATRO PORTUGUESES JÁ RECEBEU APOIO POR CAUSA DA PANDEMIA
Os apoios extraordinários, criados pelo Governo no âmbito da pandemia, já beneficiaram 2,4 milhões de residentes em Portugal, o que sig-
nifica que um em cada quatro portugueses já recebeu apoio da Segurança Social, de acordo com o Jornal de Notícias. O balanço de todas 
as medidas dá conta de que o valor gasto em apoios e isenções contributivas ascende a 2,3 mil milhões de euros e abrangeu ainda 152 mil 
empresas. O Notícias ao Minuto pediu ao Ministério do Trabalho uma atualização do balanço, mas até ao momento ainda não foi possível obter 
uma resposta. Ao que indica o mesmo jornal, dos 13 principais apoios criados desde março, o lay-off simplificado foi o que teve o maior peso 
nas contas públicas e no número de beneficiários.
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Luso-canadianos ajudam Primeiras Nações
a Ultrapassarem Barreira do Isolamento 
Uma instituição no Cana-

dá composta maioritaria-
mente por jovens luso-

-canadianos está a tentar fazer a 
diferença junto das comunidades 
indígenas no país norte-america-
no.
Há uma “diferença abismal” entre 

o Canadá junto dos grandes centros 
urbanos, das áreas rurais, compara-
tivamente com as localidades onde 
se encontram as Primeiras Nações, 
em áreas remotas, com acesso ape-
nas a transportes aéreos.
“Existem dois Canadás”. Um 

aqueles que todos conhecem, mas 
depois há o das Primeiras Nações, 
isolado, sem acesso por estrada, e 
no inverno por vias no gelo, com 
uma alta taxa de suicídio dos jo-
vens, com desemprego, sem opor-
tunidades em termos de educação, 
de socialização dado o número re-
duzido de pessoas que se encontram 
nas reservas”, afirmou o assistente 
social, natural de Barcelos, distrito 
de Braga.
Outro dos problemas que afetam as 

comunidades indígenas no Canadá 
“é a falta de acesso a água potável”, 
onde a própria alimentação não é 
equilibrada dado a falta de acesso a 
alimentos como “fruta e vegetais”.
Desde 2016 que o ‘Projeto Pri-

meiras Nações’ está a desenvolver 
programas culturais e desportivos 
na Primeira Nação de Attawapiskat, 
no norte do Ontário, após aquela 
comunidade ter declarado o estado 
de emergência, com 11 dos seus 
elementos a tentarem o suicídio 
numa semana.
Dadas restrições devido à pande-

mia e a impossibilidade de viaja-
rem para as localidades remotas, 
os programas implementados pela 
instituição com sede em Toronto, 
funcionam apenas de uma forma 
“virtual”, utilizando as redes sociais 
como ferramenta.
“Atualmente temos em funciona-

mento um programa de dança vir-
tual, numa colaboração de escolas 
da Grande Área de Toronto com ou-
tras instituições de ensino junto das 
Primeiras Nações nas províncias do 

Ontário, Manitoba e do Quebeque. 
Além de disponibilizarmos um pro-
grama de educação física.”, expli-

cou Paulo Pereira, no Canadá há 30 
anos.
Após o regresso à normalidade, o 

“Projeto Primeiras Nações” preten-
de em 2021, voltar a Attawapiskat 
(Ontário), expandir-se para Mooso-

nee (Ontário), e para o God’s Lake 
Narrows (Manitoba).

(OBSERVADOR)

NOTÍCIA
ACUSAÇÃO DE ENVOLVIMENTO CHINÊS EM CIBERATAQUE CONTRA EUA É UMA FARSA
Trump minimizou o ataque cibernético de larga escala contra várias agências governamentais e apontou a China como um possível autor, contradizendo 
o secretário de Estado, Mike Pompeo, que horas antes havia responsabilizado a Rússia. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang 
Wenbin, não negou formalmente a tese do envolvimento de Pequim, mas afirmou que as acusações norte-americanas carecem de seriedade. "As 
acusações norte-americanas contra a China sempre foram uma farsa e têm segundas intenções políticas", disse, em conferência de imprensa. "Quando 
se trata de cibersegurança, o comportamento dos Estados Unidos não é bom e se há um país na posição errada para criticar os outros são os Estados 
Unidos", apontou. A extensão do ataque cibernético continua a aumentar, à medida que mais vítimas são descobertas, inclusive fora dos Estados Unidos.
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Arrasar

O verbo arrasar será, 
porventura, uma dos 
mais utilizados nos 

noticiários sobre a vida po-
lítica em Portugal. E mesmo 
no mundo, em geral. Sobre-
tudo por parte dos jornalis-

tas dos nossos canais televisivos, muitíssimo 
mais que por analistas e comentadores, e ain-
da mais quando a comparação é feita com os 
jornais que ainda subsistem.
Nos últimos dois dias, aí tivemos, mais uma 

vez, a utilização do verbo arrasar, com os nos-
sos jornalistas televisivos a dizerem que Pedro 
Passos Coelho havia arrasado aspetos diversos 
da atual governação de António Costa. 
Quase com toda a certeza, o antigo e arrasado 

Primeiro-Ministro também havia sido arrasado 
por diversas vezes e por gente a mais diversa.
Assim, por exemplo, o Presidente do Sporting 

terá arrasado arbitragem, ao mesmo tempo que 
já havia arrasado antes Jorge Nuno Pinto da 
Costa. 
E este, quase com toda certeza, terá já arrasado 

muitos outros, da bola ou da política.
Olhando lá mais para longe, todos nos lembra-

mos de como mil e um arrasaram Manuel Dias 
Loureiro, e uns milhares de outros arrasaram 
Aníbal Cavaco Silva. Até Francisco Sá Carnei-
ro, Diogo Freitas do Amaral, Francisco Balse-
mão e Adelino Amaro da Costa se fartaram de 
arrasar António Ramalho Eanes. Tem sido tudo 
sempre a arrasar.
Talvez o que menos tem arrasado seja Marcelo 

Rebelo de Sousa, que, de facto, vale mesmo por 
si, não precisando de arrasar quase ninguém. 
Mas se olhamos para os médicos, de um modo 

muito geral, de lá nos surgem palavras logo 
apontadas por jornalistas televisivos como ar-
rasadoras da Ministra da Saúde, ou da política 
da Saúde do atual Governo.
No tempo que passa, com a fome desenfrea-

da de poder, a Direita e a Extrema-Direita vão 
deitando mão de tudo o que possa servir como 
arma de arremesso. 
O menos importante, como se tem podido ver, 

são os portugueses, com as suas necessidades 

mais essenciais a serem tentadas resolver pelo 
Governo de António Costa. 
E fez este algum milagre? 
Ah, não fez, portanto, há que arrasá-lo! 
E logo no noticiário televisivo seguinte nos 

surge a notícia: Cabrita arrasado pela Direita e 
pela Extrema-Direita, por via das palavras re-
centes de Pedro Passos Coelho!! 
Ou seja: é o arrasado a tentar arrasar. 
Até Cavaco, ele também uma ilha de arraso, 

nos surgiu a criticar a governação de António 
Costa, que foi a que devolveu aos portugueses, 
com êxito, o que a anterior Maioria-Governo-
-Presidente havia tirado, sonhando não mais 
devolver. 
E então lá nos surgiram os jornalistas televi-

sivos: Cavaco arrasou o Governo de António 
Costa. 
Termino este texto sobre o tempo de arrasar 

com uma sugestão à nossa Direita e Extrema-
-Direita, agora quando Trump ainda está no po-
der: contactem, depressa, o United States Army 
Corps of Enginners, porque eles terão, com 
toda a certeza, excelentes máquinas de arrasar. 
E tanto assim que os americanos até arrasa-

ram as vidas de Francisco Sá Carneiro e Adeli-
no Amaro da Costa, e no melhor dos silêncios 
dos que tanto brandem o nome de Sá Carneiro. 
Simplesmente, a grande verdade é que a II Re-
pública durou 48 anos...

HÉLIO B. LOPES
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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
Amêijoas à Bulhão Pato

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

8

3

8

5

2

9

9

INGREDIENTES:INGREDIENTES:
- 1 kg amêijoa- 1 kg amêijoa
- dl azeite- dl azeite
- 2 dentes alho- 2 dentes alho
- 1 ramo coentros- 1 ramo coentros
- 3 c. sopa vinho branco- 3 c. sopa vinho branco
- q.b. sal- q.b. sal
- q.b. Pimenta - q.b. Pimenta 

PREPARAÇÃO:PREPARAÇÃO:  
1. Lave muito bem as amêijoas. Leve ao lume o azeite 1. Lave muito bem as amêijoas. Leve ao lume o azeite 
e frite nele os dentes de alho. e frite nele os dentes de alho. 

2. Em seguida, adicione os coentros picados e as 2. Em seguida, adicione os coentros picados e as 
amêijoas e tempere com sal e pimenta. amêijoas e tempere com sal e pimenta. 

3. Vá sacudindo a frigideira até que as amêijoas es-3. Vá sacudindo a frigideira até que as amêijoas es-
tejam todas abertas e depois regue-as com o vinho. tejam todas abertas e depois regue-as com o vinho. 
Deixe evaporar um pouco e sirva de seguida.Deixe evaporar um pouco e sirva de seguida.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 1- Apesar do clima ameno, Portugal é um dos países 
da UE em que mais cidadãos estão expostos a ele em casa. «Café do 
primeiro, e (...) do último». Graceja. 2- Nome feminino. “(...) não acaba 
para o ano. 2021 vai ser o ‘ano zero’” (Fernando Ferraz  e Sousa, médico 
de Medicina Interna no Hospital Distrital da Figueira da Foz). 3- Des-
guarnecido. Fruto carnudo, de caroço duro. Abreviatura de manuscri-
to.  4- Vestuário habitual. Cada uma das partes de um organismo ou de 
um maquinismo, que exerce uma função própria. 5- Intestinos (Minho). 
Grande mamífero anfíbio das regiões polares. 6- Mercado árabe. No 
caso de. 7- Que ou aquele que cultiva as letras ou uma arte por gosto. 
8- Procedi. Abaixais. 9- Senhor (inglês). Decigrama (símbolo). 10- Geor-
ge (...), espião criado por John Le Carré (1931-2020). Dou a volta. 11 
- Armada Portuguesa (sigla). Andaime móvel utilizado para construção 
ou reparação de edifícios.
VERTICAIS: 1- Imaginasse. 2- Bramido de certas feras. Instrumento 
com que se encurvam  as calhas das linhas férreas. 3- Caminhava para 
lá. Socorreria. 4- Escritor angolano que inaugura hoje o Encontro de Lei-
turas, o clube do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo. Long Play. 5- Deus 
da guerra, entre os gregos. Pedra de superfície plana. 6- Ente. Itérbio (s. 
q.). 7- Instrumento que serve para medir a altura dos cavalos. 8- Planta 
aristoloquiácea usada como emético. Suspiro. Observei. 9- Da cor da 
romã. 10- Frutos da romãzeira. Região rebelde no Norte da Etiópia. 11- 
Bernardo (...), semi-heterónimo de Fernando Pessoa, autor do ‘Livro do 
Desassossego’. Alternativa.

1

6

7

2
8

1

GUIA

3

2
1

8

3

8

7

4

4 6

4

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 3

5
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Não pudemos mais te ouvir ou 
te ver, mas podemos sentir a tua 
presença o tempo todo porque 
estas e vais sempre estar viva 
em nossos corações. Um ano 
se passou desde que tu partis-
te e deixaste o teu marido, filhas 
e genros, irmãos, netos e netas 
para ir p'ró céu.
Nos te encontraremos novamen-
te um dia nosso anjo de guarda.
Sabemos que foi difícil te deixar, 
mas Deus não queria que so-

fresses mais. A dor de te perder fui inconsolável.
Nós sentimos muito a tua falta. Sabemos que a maior 
estrela brilhando no céu e a tua. Esperando que estás 
vivendo bem no mundo do nosso criador. Nos todos te 
amamos muito. No Natal, vamos guardar uma cadei-
ra sempre pensando em ti e vamos continuar com as 
nossas tradições porque sabemos que gostavas de nos 
ver feliz. 

DESCANSA EM PAZ NO CÉU.

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

JOGO DOS 7 ERROS

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

MEMORANDUM

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

1 dia por semana.

514 836 6196

ENCONTROS

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

EMPREGOS

Senhora viuva, de boa aparência, gostaria de encon-
trar um senhor para o resto da minha vida. Gostaria de 
ter um bom homem nos arredores de 70 a 75 anos de 
idade com um lindo coração.

Tel.: 514-797-9826
M E M O R A N D U M
1º ANIVERSÁRIO DE SAUDADE

MARIA LURDES RESENDES
1952-2019

† ROSA VIEIRA
1923 - 2020

Faleceu em Montreal, no dia 19 
de dezembro de 2020, com 97 
anos de idade, a senhora Rosa 
Vieira esposa do já falecido se-
nhor Gaudêncio Pereira Ricar-
do, natural de Alvados, Porto 
de Mós, Portugal.
Deixa na dor sua filha Maria 
(Victor Rosa), seu filho Manuel 
(Carol Noordberg). Netos Ta-
nia, Bianca, Devin e Joseph. 
Seus bisnetos Samuel, Katya. 
Sua irmã Carminda, sobrinhos/as, familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar terça-feira 2 de dezembro de 2020 
das 18h às 21h e quarta-feira das 10h às 12h. Seguir-
-se-á o funeral às 12h15 na igreja Santa Cruz e será se-
pultada no cemitério Notre Dame-des-Neiges. Renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia que se 
realizará no 26 de dezembro de 2020 às 18h na igreja 
Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Haja.

Precisa-se de empregados como assiten-
tes na cozinha no restaurantes e trabalho 
geral à tempo inteiro ou parcial e com ou 
sem experiência.

514-677-2918
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TAP reduz capacidade em 71% 
e número de voos em 72% em novembro
A TAP reduziu a capacidade em 71% e 

o número de voos em 72% em novem-
bro, face a igual período de 2019, afir-

mou o presidente executivo da companhia, 
Ramiro Sequeira, numa mensagem enviada 
aos trabalhadores.
“Se atentarmos ao mês de novembro de 2020, 

a TAP reduziu em 71% a sua capacidade (ASK 
– available seat kilometer), face a novembro de 
2019”, referiu Ramiro Sequeira, na missiva a que 
a Lusa teve acesso, que dá conta da divulgação 
da terceira “factsheet” operacional (documento 
com informação operacional), que a TAP come-
çou a disponibilizar em outubro, com informa-
ção atualizada sobre a pandemia e projeções e 
estudos sobre a indústria a nível mundial, bem 
como o respetivo impacto na sua operação.
Relativamente aos primeiros nove meses do 

ano, os principais indicadores – número de pas-
sageiros e voos, capacidade, ‘load factor’ (rela-
ção entre uma carga específica e o peso total da 
aeronave), “block hours” (unidade de medida 
usada na aviação) e receita por passageiro – re-
gistaram quedas entre 63% e 70%, face ao mes-
mo período do ano anterior.
“Este relatório confirma a reversão da recupe-

ração que se verificou no terceiro trimestre deste 
ano, na sequência da imposição de novas restri-
ções nas viagens e da segunda vaga da pande-

mia, bem como realça o impacto da evolução da 
pandemia, das imposições e restrições à mobi-
lidade dos passageiros e do comportamento da 
procura na performance operacional da TAP”, 
lê-se na carta enviada aos trabalhadores.
O presidente executivo da companhia aérea 

lembrou também que a recuperação “vai ser len-
ta e muito determinada pelo nível de confiança”, 
apontando que as projeções da Associação In-
ternacional de transporte Aéreo (IATA, na sigla 
inglesa) indicam que a recuperação da procura 
para 90% ou mais dos níveis de 2019 nos merca-
dos relevantes da TAP, mesmo com a vacina, só 
acontecerá entre 2024 e 2025, estimando-se uma 
recuperação da operação em cerca de 50% em 
2021, comparativamente à de 2019.
“Contudo, se a retoma tiver lugar mais cedo do 

que o previsto, teremos a capacidade de lhe dar 
resposta, visto estarmos dimensionados para o 
nível de procura previsto para 2022, conforme 
previsto no plano de reestruturação”, ressalvou 
Ramiro Sequeira.
Relativamente à descoberta de uma nova estir-

pe do novo coronavírus no Reino Unido, que ori-
ginou, nas últimas horas, a suspensão de voos e 
restrições adicionais por parte de diversos países 
do mundo, incluindo Portugal, o presidente exe-
cutivo considerou que este é o contexto em que a 
TAP tem operado e que enfrentará nos próximos 

meses. Quanto ao transporte de carga, o respon-
sável deu conta de que, desde o início do ano, 
“a TAP já realizou perto de 300 voos exclusiva-
mente dedicados à carga aérea, para cerca de 30 
destinos diferentes, em cinco continentes”.

“Com quatro aeronaves convertidas em car-
gueiro, duas delas com o livery TAP Air Cargo, 
é evidente que o negócio da carga tem tido e vai 
continuar a ter um papel relevante na resposta e 
na recuperação a TAP”, apontou.
Os resultados operacionais e financeiros do úl-

timo trimestre deste ano, são aguardados “com 
muita apreensão e preocupação”, apesar do pe-
ríodo de Natal e Passagem de Ano, bem como os 
do primeiro trimestre de 2021, “tipicamente um 
trimestre desafiador para o setor da aviação, mas 
particularmente no atual contexto severamente 
afetado pelo impacto negativo da Covid-19”.

NOTÍCIA
NOVO FILME DA PIXAR EXPLORA ORIGEM DAS ALMAS COM 1.º PROTAGONISTA NEGRO
Tina Fey, Angela Bassett e Phylicia Rashad dão voz às outras personagens principais, sendo que o filme tem também a participação da atriz brasileira Alice Braga. "Penso que a 
nossa cultura é incrível. E muita gente, particularmente em Hollywood, diz que para apelarmos a uma audiência mais vasta temos de nos afastar dela", disse o co-realizador Kemp 
Powers, numa conversa com jornalistas em Los Angeles, sobre a identidade afro-americana retratada no filme. Incluído na lista de melhores filmes de 2020 do antigo presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama, "Soul" conta a história de Joe Gardner, um professor de música numa escola preparatória em Nova Iorque, cujo sonho é ser um pianista de jazz 
profissional. "Senti que esta era uma oportunidade maravilhosa de fazer algo de que a minha família tivesse orgulho e em simultâneo fosse algo que toda a gente pode apreciar, 
mostrando como a experiência afro-americana e a nossa humanidade são tão universais como as de quaisquer outros", acrescentou o co-realizador.
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Covid-19: Portugal somou...

As autoridades de saúde 
contabilizaram, nas úl-
timas 24 horas, mais 57 

óbitos e 2.099 novos casos de Co-
vid-19, revela o boletim epidemio-
lógico divulgado esta segunda-fei-
ra. De referir que o número diário 
de óbitos foi nas últimas horas o 
mais baixo desde o dia 14 de no-
vembro, dia em que foram repor-
tados 55 óbitos por Covid-19.

Em termos acumulados, desde o 
início da pandemia, Portugal con-
tabilizou 6.191 vítimas mortais e 
376.220 infetados com o novo co-
ronavírus.
Em comparação a ontem, há uma 

variação de 0,93% no número de 
óbitos e de 0,56% no número de ca-
sos.
O relatório divulgado pela Dire-

ção-Geral da Saúde revela que, esta 
segunda-feira, há 70.426 casos ati-
vos da doença e que estão interna-

das em enfermarias 3.158 pessoas 
(mais 131) e 502 em cuidados in-
tensivos (mais 19).
A Direção-Geral da Saúde indica 

ainda que há hoje mais 2.370 recu-
perados, sendo que o total ascende 
aos 299.603.

DISTRIBUIÇÃO
GEOGRÁFICA
O Norte regista, esta segunda-

-feira, 858 novas in-
feções (194.910) e 28 
mortes (2.926). Segue-
-se a região de Lisboa 
e Vale do Tejo, com 
711 novos infetados 
(121.435) e 17 vítimas 
mortais (2.130).
No Centro, as autori-

dades sanitárias con-
tabilizaram 352 novos 
casos em 24 horas 

(41.243) e seis mortes (872).
O Alentejo, em comparação a do-

mingo, tem mais 105 casos (9.173) 
e cinco óbitos (169). Já o Algarve 
soma mais 34 infetados (6.623) e 
não registou nenhuma morte nas úl-
timas 24 horas.
Quantos aos arquipélagos, os Aço-

res têm mais 23 infetados (1.581) e 
a Madeira 16 (1.255). Em relação 
ao balanço de óbitos, manteve-se 
inalterado nos Açores e a Madeira 
somou mais uma morte (nove).

NOTÍCIA
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DESEJA-VOS 
PAZ E SERENIDADE

ARTE TERAPÊUTICA
Uma série de três ateliês de 
arte terapêutica, especialmente 
apontada para este período que 
abordará o tema da falta e da 
ausência.

Consulte a ficha das atividades 
em MEMORIA.CA/SOUTIEN

O MURO DA MEMÓRIA, 
PARA NÃO ESQUECER
Convidamos todos a deixar 
uma mensagem dedicada a um 
ente querido no nosso muro da 
memória; estas mensagens serão 
projetadas através de um jogo de 
luzes no coração do Mausoléu 
St-Martin.

Consulte a ficha das atividades 
em MEMORIA.CA/SOUTIEN

CERIMÓNIA EM MEMÓRIA 
DOS DEFUNTOS
Estão todos convidados a ver ou a 
rever esta cerimónia no Facebook 
de Montreal TV Magazine

BÊNÇÃO DE ANO NOVO
Para começar o novo ano, 
oferecemos às famílias de 
abençoar o túmulo ou o nicho 
do ente querido por um padre 
católico.

As bênçãos poderão ter lugar 
a partir do mês de janeiro, 
obviamente respeitando as 
medidas sanitárias então em vigor 
e apenas por marcação.

Comunique connosco: 
514 277.7778 ou
RESERVATION@MEMORIA.CA

O tempo das festas suscita muita 
apreensão no seguimento da 
perda de um ente querido. É por 
isso que Memoria vos propõe 
algumas atividades nesta ocasião, a 
desenvolver no conforto da sua casa.
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 P J V E D
1-Liverpool 31 14 9 4 1
2-Leicester City 27 14 9 0 5
3-Man. United 26 13 8 2 3
4-Everton 26 14 8 2 4
5-Tottenham 25 14 7 4 3
6-Southampton 24 14 7 3 4
7-Man. City 23 13 6 5 2
8-Chelsea 22 13 6 4 3
9-Aston Villa 22 12 7 1 4
10-West Ham 21 13 6 3 4
11-Wolverhampton 20 13 6 2 5
12-Newcastle 18 13 5 3 5
13-Crystal Palace 18 14 5 3 6
14-Leeds United 17 14 5 2 7
15-Arsenal 14 14 4 2 8
16-B&H Albion 12 14 2 6 6
17-Fulham 10 14 2 4 8
18-Burnley 10 12 2 4 6
19-W. Bromwich 7 14 1 4 9
20-Sheffield U. 2 14 0 2 12

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Milan 31 13 9 4 0
2-Internazionale 30 13 9 3 1
3-Juventus 27 13 7 6 0
4-Roma 24 13 7 3 3
5-Sassuolo 23 13 6 5 2
6-Napoli 23 13 8 0 5
7-Atalanta 21 12 6 3 3
8-Lazio 21 13 6 3 4
9-Hellas Verona 20 13 5 5 3
10-Sampdoria 17 13 5 2 6
11-Udinese 15 12 4 3 5
12-Benevento 15 13 4 3 6
13-Bologna 14 13 4 2 7
14-Cagliari 14 13 3 5 5
15-Parma 12 13 2 6 5
16-Fiorentina 11 13 2 5 6
17-Spezia 11 13 2 5 6
18-Torino 7 13 1 4 8
19-Genoa 7 13 1 4 8
20-Crotone 6 13 1 3 9

 P J V E  D
1-Lille 33 16  9 6   1
2-Lyon 33 16  9 6   1
3-Paris SG 32 16 10 2   4
4-Marseille 28 14  8 4   2
5-Rennes 28 16  8 4   4
6-Montpellier 27 16  8 3   5
7-Monaco 26 16  8 2   6
8-Lens 24 15  7 3   5
9-Angers 24 16  7 3   6
10-Metz 23 16  6 5   5
11-Brest 23 16  7 2   7
12-Bordeaux 22 16  6 4   6
13-Nice 21 15  6 3   6
14-Saint-Étienne 17 16  4 5   7
15-Nantes 15 16  3 6   7
16-Strasbourg 14 16  4 2 10
17-Stade de Reims 14 16  3 5   8
18-Nimes 12 16  3 3 10
19-Lorient 11 16  3 2 11
20-Dijon   9 16  1 6   9

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Real Madrid 29 14 9 2 3
2-Atlético Madrid 29 12 9 2 1
3-Real Sociedad 26 15 7 5 3
4-Villarreal 25 14 6 7 1
5-Barcelona 21 13 6 3 4
6-Granada 21 13 6 3 4
7-Sevilla 20 12 6 2 4
8-Celta de Vigo 19 14 5 4 5
9-Cádiz 18 14 5 3 6
10-Athletic 17 14 5 2 7
11-Getafe 16 13 4 4 5
12-Real Betis 16 14 5 1 8
13-Valencia 15 14 3 6 5
14-Eibar 15 14 3 6 5
15-Elche 14 12 3 5 4
16-Levante 14 13 3 5 5
17-Alavés 14 14 3 5 6
18-Valladolid 14 14 3 5 6
19-Huesca 11 14 1 8 5
20-Osasuna 11 13 3 2 8

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020

 P J V E D GM  GS
1-São Paulo 53 26 15 8 3 45 21
2-Flamengo 48 25 14 6 5 46 35
3-Atlético Mineiro 46 26 14 4 8 44 34
4-Internacional 44 26 12 8 6 39 25
5-Grêmio 42 25 10 12 3 33 21
6-Palmeiras 41 25 11 8 6 36 25
7-Fluminense 40 26 11 7 8 36 29
8-Santos 38 26 10 8 8 37 34
9-Ceará 35 26 9 8 9 37 36
10-Atlético Goianiense 34 26 8 10 8 24 30
11-Corinthians 33 25 8 9 8 26 29
12-Athletico Paranaense 31 26 9 4 13 21 28
13-Red Bull Bragantino 31 26 7 10 9 31 30
14-Fortaleza 30 26 7 9 10 24 25
15-Sport 29 26 8 5 13 23 35
16-Bahia 28 26 8 4 14 32 46
17-Vasco 28 25 7 7 11 26 36
18-Botafogo 23 26 4 11 11 25 37
19-Coritiba 21 26 5 6 15 21 35
20-Goiás 20 25 4 8 13 25 40

BRASILEIRÃO: SÁ PINTO
VOLTA ÀS VITÓRIAS
Após cinco jornadas sem vencer, o 

Vasco da Gama bateu o Santos por 
1-0, neste domingo.

Um golo de Carlinhos, logo ao minuto 
9, garantiu o triunfo da equipa coman-
dada pelo português Sá Pinto.
Apesar deste resultado, o Vasco da 

Gama continua em zona de despromo-
ção no Campeonato Brasileiro.

Jesus: «Benfica tem feito um primeiro
terço do campeonato muito bom»

Jorge Jesus, treinador do 
Benfica, na sala de impren-
sa, após vitória por 2-0 fren-

te ao Gil Vicente:
[Pior momento do Benfica foi a 

jogar com mais um] O facto de es-
tar em superioridade numérica, nas 
bolas paradas, não é significativo. 
O Gil Vicente tirou vantagem nesse 
momento porque tem uma equipa 
alta, que joga bem no espaço aéreo, 
e criou-nos muitos problemas, mas 
isso faz parte do jogo.
Normalmente o Benfica não sofre 

golos de bola parada, pode ver a 
estatística, só tem um sofrido. Hoje 
jogou contra um adversário que é 
muito forte na bola parada e que 
tem um bom batedor e o Lucas que 
criou alguns problemas.
[Nesta altura do campeonato o 

Benfica está como queria que es-
tivesse?] De jogo para jogo tem 
crescido defensivamente. Até à 5.ª 
ou 6.ª jornada, o Benfica ia em pri-

meiro, invicto. Portanto, o Benfica 
tem tido um primeiro terço do cam-
peonato muito bom porque teve seis 
jogos a ganhar. A partir do momen-
to em que perdeu com o Boavista, 
esteve intermitente e agora está a 

tentar voltar às dinâmicas que são 
precisas para ganhar jogos contra 

defesas muito bem organizadas.
Uma das qualidades do futebol 

português é que os treinadores sa-
bem organizar bem as equipas de-
fensivamente. Pode não ter jogado-
res de muita qualidade, mas quando 

jogam contra os grandes, eles fazem 
o equilíbrio do ponto de vista tático.

Bruno Fernandes bisa e assiste
na goleada do Man Utd sobre o Leeds

Mais um dia no escritório 
de Bruno Fernandes em 
Manchester.

Na partida do United diante do 

Leeds, o internacional português 
marcou dois golos e fez uma as-
sistência na goleada dos red devils 
por 6-2. Ainda assim, é justo que o 

destaque maior seja dado a McTo-
minay. Desde logo, o médio esco-
cês fez história na Premier League, 
ao bisar em apenas… três minutos. 
McTominay marcou o primeiro ao 
segundo minuto, após assistência 
de Bruno Fernandes e fez o 2-0 
um minuto depois. Numa entrada 
endiabrada da equipa de Solskjaer, 
o português marcou o terceiro aos 
20m e Lindelof fez o 4-0 aos 37m. 
Antes do intervalo, o Leeds ainda 
reduziu por Liam Cooper, mas na 
segunda parte continuou a cavalga-
da do United. Daniel James marcou 
o 5-1 após mais uma grande jogada 
de McTominay, aos 66m, e quatro 
minutos depois Bruno Fernandes 
fechou a contagem através da mar-
cação de um penálti.

CRISTIANO RONALDO RECEBEU
O PRÉMIO «GOLDEN FOOT»
Cristiano Ronaldo recebeu o prémio 

«Golden Foot» de 2020, de melhor 
jogador de futebol com pelo menos 
28 anos. O português sucede a Luka 

Modric, como já se sabia, e mostrou-
-se muito satisfeito com a distinção. 
«Receber este prémio é uma honra. 
Fico feliz por estar ao lado de outros 
grandes campeões e agradeço a todos 
os que votaram em mim. Farei sempre 
o meu melhor para jogar bem e marcar 
golos», disse, em declarações repro-
duzidas pelo site da Juventus.

DESPORTO
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1-Sporting 26 10 8 2 0 24   7
2-Benfica 24 10 8 0 2 23 11
3-FC Porto 22 10 7 1 2 25 13
4-V. Guimarães 19 10 6 1 3 11   7
5-SC Braga 18   9 6 0 3 14   9
6-Paços de Ferreira 15 10 4 3 3 12 11
7-Santa Clara 13 10 4 1 5 10 13
8-FC Famalicão 11 10 2 5 3 13 18
9-Rio Ave 11   9 2 5 2   5   7
10-Belenenses SAD 11 10 2 5 3   5   7
11-Moreirense 10 10 2 4 4   7 10
12-Nacional 10 10 2 4 4   9 13
13-Marítimo 10 10 3 1 6 11 15
14-CD Tondela   9 10 2 3 5   9 18
15-Gil Vicente   9 10 2 3 5   8 12
16-Boavista   9 10 1 6 3 11 16
17-Farense   8 10 2 2 6 11 15
18-Portimonense   8 10 2 2 6   6 12

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
18/12 Portimonense 0-0 Famalicão
19/12 Marítimo 1-0 Belenenses
  CD Tondela 0-0 Moreirense
  Sporting 1-0 Farense
20/12 P. Ferreira 1-1 Boavista
  Gil Vicente 0-2 Benfica
  FC Porto 2-0 Nacional
21/12 Santa Clara 0-4 Guimarães
22/12 SC Braga 15:15 Rio Ave

11ª JORNADA
27/12 Famalicão 10:00 Gil Vicente
  Nacional 10:00 CD Tondela
  Farense 12:30 P. Ferreira
  Belenenses 15:00 Sporting
28/12 Rio Ave 13:45 Marítimo
 Boavista 16:00 SC Braga
29/12 Benfica 13:00 Portimonense
  Moreirense 13:45 Santa Clara
  V. Guimarães 16:00 FC Porto

1-Estoril Praia 27 12 8 3 1 20 8
2-Académica OAF 25 12 7 4 1 15 6
3-Feirense 24 12 7 3 2 18 10
4-CD Mafra 22 12 7 1 4 20 14
5-FC Arouca 22 12 6 4 2 14 9
6-FC Penafiel 21 12 6 3 3 19 15
7-GD Chaves 18 12 5 3 4 16 13
8-Casa Pia 17 12 4 5 3 17 20
9-FC Vizela 16 12 4 4 4 15 19
10-CD Cova Piedade 14 12 4 2 6 15 20
11-SC Covilhã 14 12 4 2 6 15 15
12-Benfica B 13 12 4 1 7 20 19
13-FC Porto B 11 12 3 2 7 17 22
14-A. de Viseu 11 12 2 5 5 6 11
15-Vilafranquense 11 11 2 5 4 10 15
16-Leixões 9 10 2 3 5 10 14
17-UD Oliveirense 9 11 2 3 6 11 16
18-Varzim 6 12 1 3 8 6 18

 PTS  J V E D GM GS

12ª JORNADA
19/12 C. Piedade 2-3 FC Penafiel
  A. de Viseu 2-1 Chaves
  Varzim 0-2 Feirense
20/12 CD Mafra 2-2 Oliveirense
  Académica 1-1 Casa Pia
  Benfica B 1-1 FC Vizela
  FC Arouca 1-0 SC Covilhã
21/12 Estoril Praia 1-1 FC Porto B
21/01 Leixões 13:00 Vilafranquense

13ª JORNADA
27/12 GD Chaves 6:15 Académica
  FC Penafiel 9:00 Benfica B
28/12 Vilafranquense 10:00 Arouca
  SC Covilhã 12:00 CD Mafra
29/12 Oliveirense 10:00 C. Piedade
  FC Vizela 12:00 Varzim
30/12 FC Porto B 10:00 A. Viseu
  Casa Pia 13:00 E. Praia
  Feirense 15:00 Leixões

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

Conceição: «Foi um bom
jogo sem ser espetacular»
Sérgio Conceição, treinador do FC Por-

to, em declarações na sala de imprensa 
do estádio do Dragão, após a vitória por 

2-0 frente ao Nacional, numa partida da déci-
ma jornada da Liga:
«Foi um jogo consistente do FC Porto. Não me 

lembro de uma ocasião de perigo do Nacional. 
Tivemos sempre mais próximos de aumentar a 
vantagem. Os primeiros vinte e cinco/trinta mi-
nutos foram bons. Fizemos dois golos e durante 
o jogo podíamos ter definido melhor e consegui-
do outro resultado. Os jogadores cumpriram em 

muitos momentos o que foi planeado, noutros 
nem tanto. Mas faz parte. Foi um bom jogo sem 
ser espetacular.
A minha forma de pensar e de estar é olhar 

sempre para a baliza do adversário. Não gosto da 
gestão pela gestão, de controlar o jogo baixando 
o ritmo ou de ter a bola sem agredir o adversário. 
Não gosto. Na segunda parte tivemos próximos 
de marcar mais golos. Foi um jogo consistente.
Não estávamos a pensar no jogo de quarta-fei-

ra. Comecei a ver algum cansaço e sei que há 
jogo quarta-feira, independentemente do adver-
sário. Troquei o Corona e o Otávio, que estavam 
debilitados, por jogadores frescos, mas a pensar 
neste jogo. É assim que penso e não vou mudar 
porque não é justo para o jogo, para o adversário 
e para os jogadores.»
«O nosso meio-campo tem quatro elementos: 

o Otávio, o Corona e os dois médios. Os dois 
homens da frente foram muito importantes no 
momento da pressão. Preparámos a zona para 
pressionar, faz parte da análise que fizemos e da 
identidade da equipa. Hoje houve uma ou ou-
tra nuance porque sabíamos onde o Nacional se 
sente mais confortável para ligar o seu jogo. Em 
muitos momentos fomos eficazes e criámos peri-
go. Não gostei que em alguns momentos os dois 
médios tivessem chegado cinco metros atrasados 
em relação ao que queria. Podíamos ter criado 
mais perigo a partir dessa recuperação em zonas 
adiantadas.» Vítor Maia (MAISFUTEBOL)

GIL VICENTE 0-2 BENFICA

Vitória da águia no ensaio
tremido para a Supertaça

Foi vitorioso, mas tremido o ensaio do 
Benfica para o jogo da Supertaça com o 
FC Porto (quarta-feira). As águias sen-

tiram dificuldades para vencer, em Barcelos, 
o Gil Vicente, que jogou toda a segunda parte 
com menos um jogador, por expulsão de Ygor 
Nogueira a fechar o primeiro tempo. Everton 
Cebolinha esteve nos dois golos encarnados e 
manteve a formação orientada por Jorge Je-
sus na vice-liderança, a dois pontos do Spor-
ting.
O Benfica entrou com maior dinâmica ofensiva, 

tentando jogar de pé para pé, tentando abrir bre-
chas na defensa gilista. Pizzi dava maior dinâmi-
ca ao miolo do terreno, com Seferovic a descer 
algumas vezes no terreno para segurar jogo e 
com Darwin a explorar a profundidade gilista. O 
uruguaio dispôs das primeiras ocasiões de golo, 
mas nunca se mostrou eficaz na hora de fazer as 
redes balançar – tem apenas um golo no cam-
peonato.
Os galos, sem o capitão Rúben Fernandes, de 

fora por estar infetado com covid19, jogaram 
com as linhas recuadas e bem unidas, mas ra-
ramente conseguiam esticar o jogo. Por isso, as 
águias, com grande posse de bola, iam criando 
perigo junto da baliza barcelense. Primeiro foi 
Everton Cebolinha a rematar de primeira as 
mãos de Denis. O guarda-redes brasileiro mos-
trava-se seguro e, pouco depois, voltou a mos-
trar essa segurança com uma excelente defesa, 
a remate de Gilberto.O defesa direito encarnado 
foi protagonista já em cima do descanso, ao dar 
uma cotovelada em Leauty, sancionada com o 
cartão amarelo. Logo a seguir, Ygor Nogueira, 
na disputa de bola com Darwin, também acertou 
com o braço no avançado uruguaio e viu o se-
gundo cartão amarelo, sendo consequentemente 
expulso.

A jogar com dez, o Gil Vicente passou a ser 
mais perigoso na frente e deixou a defesa encar-
nada a tremer. Lucas Mineiro foi o primeiro a 
criar perigo. Primeiro, obrigou Vlachodimos a 
aplicar-se para defender uma cabeçada; depois, 
o mesmo jogador cabeceou com estrondo à barra 
da baliza à guarda do grego.
Na resposta, as águias foram mais eficazes. 

Pizzi pegou no esférico na direita e tirou cru-
zamento para o segundo poste, onde apareceu 
Cebolinha a cabecear para a baliza. Na ânsia de 
cortar o esférico, Rodrigão acabou por cabecear 
para o fundo das redes e a enganar Denis.
Os galos não baixaram os braços e podia ter 

chegado ao empate, valeu, uma vez mais, Vla-
chodimos. Samuel Lino entrou na área pela es-
querda e rematou cruzado para a defesa do guar-
da-redes encarnado. Na recarga, Lourency viu o 
grego negar-lhe o golo. Porém, mais uma vez o 
Benfica respondeu a este lance com eficácia.
A papel químico do primeiro golo, Seferovic 

cruzou com conta peso e medida, da direita, para 
a cabeça de Everton Cebolinha, que ao segundo 
poste só teve de encostar. Descansava a águia 
com o segundo golo, contudo do outro lado con-
tinuava uma equipa combativa, que nunca desis-
tiu de procurar o golo e que ainda esteve perto de 
o concretizar, por Henrique Gomes e Tim Hall, 
faltando, mais uma vez, eficácia.




