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Último Adeus
Carlos do Carmo

Carlos do Carmo, vétéran adulé 
du fado moderne, est mort

Le chanteur portugais qui avait milité pour la reconnaissance 
du Fado s’est éteint à Lisbonne, le 1er janvier, à 81 ans. Il 
était l’une des références du fado, le chant populaire urbain 

emblématique du Portugal et le chant de l’âme de Lisbonne, sa 
capitale. La ville natale de Carlos do Carmo lui avait d’ailleurs 
consacré une exposition en 2014, pour célébrer ses 50 ans de 
carrière. Ce vétéran adulé du fado moderne fit figure d’exemple 
et de précurseur pour de nombreux fadistes des générations 
suivantes, tels Camané, Mariza, Cristina Branco, Ana Moura, 
Carminho…, soucieux de donner une nouvelle vigueur au fado, 
sans en renier les fondamentaux. Carlos do Carmo est mort à 
Lisbonne, vendredi 1er janvier, d’un anévrisme, à l’hôpital Santa 
Maria, à l’âge de 81 ans.
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EMENTA FAMILIAL
com 1 frango inteiro
+1 jumbo batatas ou fritas
+1 grande salada a escolha

2 molhos doce ou picante
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POESIA DA SEMANA

RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

Mais horribilis que este annus é difícil

Esta semana, mais uma vez, no 
dia marcado por certos astró-
logos para a chegada do fim 

do mundo, o mundo não acabou. Normalmente, 
quando uma previsão do fim do 
mundo não se confirma, sentimos 
algum alívio; no entanto, creio que, 
depois de um ano como este, o fim 
do mundo seria uma lufada de ar 
fresco que todos acolheríamos com 
alguma alegria. Infelizmente, vol-
tou a não se verificar. 2020 tem sido 
desilusões atrás de desilusões.

Desta vez, o fim do mundo eclodiria 
por causa de um alinhamento entre 
Júpiter e Saturno, e ainda devido a 
uma ocorrência qualquer relacio-
nada com o calendário maia – que, 
além das efemérides habituais, tam-
bém assinala, ao que parece, os fins 
do mundo. No entanto, o apocalipse 
não ocorreu. O que significa que, este 
ano, os astrólogos não previram acontecimentos muito 
importantes que se verificaram mesmo (como a pan-
demia) e previram acontecimentos muito importantes 
que não se verificaram de todo (como o fim do mun-
do). Tanto falharam ao não prever como falharam pre-
vendo. Não deixando de constatar a admirável cons-

tância no falhanço, começo a inclinar-me para achar 
que isto das profecias talvez não seja completamente 
fiável.

Ou talvez o problema seja outro. É curioso notar, a 
este propósito, que a culpa do fracasso das previsões 
costuma ser de uma ciência exacta. Quando são con-
frontados com o facto de os seus vaticínios não se te-
rem concretizado, os astrólogos dizem sempre que o 

problema foi terem feito mal as 
contas. A previsão estava certíssi-
ma, a data é que estava errada. A 
astrologia não mente, a matemáti-
ca é que falha. Parece-me evidente 
de que isto da Ciência é uma char-
latanice.

Sem querer pôr em causa que 
os videntes continuem a prever 
fins do mundo que não se reali-
zam, gostaria de dar uma sugestão 
que introduziria, a meu ver, uma 
mudança importante no mundo 
da astrologia. Para se destacar da 
quantidade de astrólogos que an-
tecipa o fim do mundo, um bruxo 
verdadeiramente pós-moderno 
devia declarar que o mundo já 

acabou. Em vez de uma previsão, fazia uma retrovisão. 
Inovava e deixaria em dificuldades quem quisesse des-
menti-lo. Parece-me difícil negar que isto que estamos 
a viver é aquela fase a seguir ao fim, em que já foi tudo 
para casa e só nos resta pôr as cadeiras de pernas para 
o ar em cima da mesa, despejar o lixo e fechar tudo.

De tanta luz ofuscas os meus olhos;
De tanta paz enche-me o coração,

De tanto amor purificas minha alma, enferma.
Ensinando a amar e dar o perdão.

 
Pois sempre foste ó divino ser.
A benção para os necessitados,

A luz bendita para os desgraçados,
Que não te conheciam e não sabiam, que eras a luz.

Mas que hoje sabem que tu és Jesus.

O filho amado do Deus poderoso.
Que na terra trouxe uma grande missão.

Que é para amarmos sempre e na caridade,
Repartimos o pão.

Vivaldo Terres
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2020: lições a reter

Esta gravura, a meu ver, resu-
me aquilo que a pandemia e 
outros eventos vieram expor 

acerca da natureza humana que predominou duran-
te 2020 e que persiste em permanecer na generalida-
de dos espíritos. 

Traduzindo teremos que a razão quando adormeci-
da produz monstros, ou seja, e de acordo com muitas 

interpretações sobre o tema, a falta de racionalidade 
produz o mal e a corrupção. Não é isto que temos as-
sistido por todo o mundo? O Iluminismo abriu bre-
chas de luz nos espíritos sombrios e cegos de séculos 
de aprisionamento intelectual da Idade Média. Depois 
de tantas lutas, chegados ao terceiro milénio, que evo-
lução podemos verificar? À diferença de na altura a in-
formação ser restrita, controlada e manipulada logo na 
sua fonte sem qualquer espaço para discussão e análise 
racional, passámos a um estado onde as mais falsas 
ideias passam para multidões apenas por identificação 
emocional. A razão adormecida, assim, deixa-se ultra-

passar pela plácida e confortável identificação emo-
cional com a falsidade, apenas porque queremos que 
uma ilusão se torne realidade. Com isto assistimos ao 
erodir do pilar fundamental da democracia: a verdade! 
Sem verdade cair-se-á de ilusão em ilusão; sem a ver-
dade, a confiança também será minada e a fratura da 
sociedade será inevitável com consequências eventual-
mente desastrosas pois impedirá o compromisso e o 
caminhar juntos em sociedade. Este é o desafio global, 
e por falar em global, esta pandemia trouxe a verdade 
sobre a globalização: é necessária e inevitável! Sem glo-
balização não haveria os esforços contra a pandemia, 
nem vacinas, nem respostas coordenadas, ainda que 

possamos apontar muitos pontos a melhorar. 
Mas algo é certo, a globalização é imprescindí-
vel e inevitável; viver evitando este fenómeno é 
como querer reter a rotação do globo terrestre. 
Há que compreender e aceitar esta evolução da 
Humanidade, criando as condições para que 
os seus benefícios cheguem a todos. Os velhos 
do restelo dos tempos modernos bem tentam 
atirar areia para os olhos e obstáculos para a 
engrenagem. Mas as novas tecnologias e a sua 
utilização universal criarão uma pressão inex-
pugnável, a não ser que abdiquemos todos da 
nossa liberdade individual e queiramos um 
regresso à idade das trevas... O Homem tecno-
lógico, que avançou bastante e cada vez avança 
mais, terá que ser seguido do Homem racional 
e de princípios, por forma a que a moral e éti-
ca guie os seus passos e não crie monstros de 
consequências imprevisíveis.

Cada país terá o seu desafio, principalmen-
te com os Estados Unidos da América a reti-
rarem-se do seu papel de liderança mundial. 
Portugal, em particular, deverá tanto quanto 
possível continuar a criar o seu espaço dentro 
da União Europeia, agregação de países que 
permitirá juntar esforços dos países europeus, 
pois é a única forma de gerar valor e recursos 
que permitam a competitividade de todos os 
seus membros, dentro do velho ditado de que 
a união faz a força. Portugal tem ainda o desa-
fio nacional de mudar de vida. Sim, mudar de 
vida, pois praticamente ao fim de meio sécu-
lo depois da revolução dos cravos, as mentes 
estão cristalizadas e consequentemente parali-
sadas nos velhos refrões ideológicos da altura 

que não mais servem às necessidades do país de hoje. 
Depois da pandemia mais uma vez ter revelado que 
um regime distributivo de uma riqueza que não tem 
ser um erro, em especial depois das reversões para o 
velho modo de vida que levou à última bancarrota de 
2011, verifica-se que os portugueses ainda não se aper-
ceberam que não podem viver acima da riqueza que 

produzem; ainda não perceberam que cada benesse 
que se promete, quer seja a funcionários públicos, pen-
sionistas ou empresas e negócios que vivem à sombra 
do estado, cada benesse é um acréscimo de dívida que 
nesta última década tem vivido à custa da intervenção 
do banco central europeu. Mas a ilusão continua, basta 
ver as sondagens que vêm a lume, onde os partidários 
deste tipo de “vida” continuam em alta nos eleitores 
lusitanos. Enquanto isso os beneficiários atuais vivem 
à custa de dívida que será paga pelos seus filhos e ne-
tos. É este o país que idealizam? É este o legado que 
querem deixar aos seus descendentes?

E o Canadá? As lutas do Canadá serão de outra or-
dem, mas a necessidade de procurar parcerias atra-
vés do mundo, económicas e políticas será premente, 
apressadas pela instabilidade e loucuras que se vivem 
nos EUA. O Canadá tem muitos recursos naturais, um 
vasto território mas uma população limitada. A pres-
são ambientalista far-se-á sentir cada vez mais pelo 
que os recursos naturais não mais poderão ser explo-
rados de forma insustentável; o desenvolvimento de 
produtos e serviços competitivos terá que ter em conta 
os mercados de destino, suas especificidades e exigên-
cias no âmbito das parcerias criadas. Um dos exemplos 
é o acordo CETA com a União Europeia. No campo 
político é notória a necessidade de retirar de cima da 
mesa as guerras entre poderes federais e provinciais, 
que apenas perturbam e distraem. A conciliação é pos-
sível e necessária.

Os desafios são muitos, no entanto estão ao alcance 
se nos mobilizarmos com energia e boa vontade. O 
progresso está ao alcance se nos propusermos a isso 
sem marginalizar ninguém, mesmo aqueles cuja visão 
retrógrada ou simples incompreensão os impede de 
abraçar novos paradigmas, e acima de tudo, sem nos 
apegarmos a ideologias inadequadas à realidade que 
vivemos.

Francisco Goya, conhecido pintor espanhol, é o autor da gravura abaixo 
intitulada “El sueño de la razón produce monstruos”

JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal
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MANUEL CARVALHO
lusocanadianos@hotmail.com
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CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

Homenagem à Comunidade

Nesta primeira crónica do 
ano quero prestar a minha 
homenagem às gentes sim-

ples e humildes que, com o seu labor e esforço, er-
gueram a comunidade que hoje somos. Aqui deixo 
um extracto do texto que escrevi pra o livro “Rostos, 
Olhares e Memória”:

“Encontro-o, vezes sem conta, ali no parque, sentado 
num dos bancos que bordejam o lago povoado de pa-
tos selvagens.

Nunca lhe soube o nome, nunca quis saber em que 
localidade portuguesa nasceu. Para mim, é o emigran-
te desconhecido e  isso me basta.

Esta definição tão sumária assenta como uma luva à 
sua figura rústica, robusta, talhada na telúrica pedra 
das serranias portuguesas.

Pela rugas profundas, como sulcos de arado, do rosto, 
pelas mãos nodosas e possantes, pelo olhar de aço, é 
fácil adivinhar um homem tenaz, coriáceo,  habituado 
aos trabalhos pesados e ao rigor de climas inóspitos.

«Andei muitos anos na construção, trabalhei no está-
dio olímpico, estive nas barragens da baía James, aqui-
lo é que era frio de rachar.»

As palavras não deixam transparecer qualquer quei-
xume ou ressentimento. Antes pelo contrário, reflec-
tem o orgulho do homem que nunca baixou a cabeça 
perante as contrariedades da vida e que tudo soube 
aceitar estoicamente, de dentes cerrados e coração lar-
go.

Geralmente, é ao entardecer que os nossos passos se 
cruzam. Eu gosto de olhar o voo caprichoso da meia 
dúzia de andorinhas, lá no alto,  incansáveis na perse-
guição às nuvens de mosquitos. Ele adora ouvir o tri-
nar dos melros refugiados na folhagem dos carvalhos.

Entre nós, os silêncios são longos e eloquentes. Mas 
também  há dias em que os pensamentos anseiam voar 
mais soltos, precisam de se transformar em palavras 
numa alquimia demorada, sem pressas. 

«Hoje passei o dia a tratar do quintal. Já tenho aquilo 
para ali cheio de tomateiros e alfaces. Este ano também 
semeei umas leiras de feijão de trepar que um vizinho 
me deu, vamos lá ver o que aquilo dá. Amanhã, tal-
vez plante uns pés de couve. Os quebécois chamam-
-lhe couve portuguesa mas na minha terra sempre lhe 
ouvi chamar couve galega.» Após tão longo e inabitual 
discurso, fica a observar a aspereza das mãos castiga-
das. «Agora que já não trabalho, ajuda-me a passar o 

tempo.»
Disse-me  que morava perto do parque mas já me es-

queci do nome da rua. Deve ser num daqueles duple-
xes  que para ali há, com  umas hortas nas traseiras que 
são um mimo. Só mesmo obra dos italianos ou  portu-
gueses amorosos da vida, que por lá andam a semear 
mão-cheias de poesia.

 «Quando eu vim para cá, Portugal era uma 
miséria, morríamos de fome. Aqui fui bem recebido, 
a vida foi por vezes difícil, mas tudo se passou, o tra-
balho nunca me meteu medo. Hoje tenho quase oi-
tenta anos, a saúde não me falta, criei os filhos 
que, graças a Deus, têm bons empregos, os netos 
gostam de mim. Quando as saudades apertam, 
meto-me num avião e vou até à terra. O que mais 
posso pedir?»

Há dias em que lhe dá prazer rememorar os pri-
meiros tempo da chegada, quando tudo era des-
conhecido, nas raias do irreal.

«Não tinha cá ninguém e não percebia patavina 
das línguas do país. Tenho muito a agradecer a 
alguns portugueses que já viviam no Bairro Por-
tuguês, se não me tivessem amparado, não sei o 
que teria sido de mim. Quer saber qual foi o meu 
primeiro emprego?  Nem lhe passa pela cabeça.»

Solta uma gargalhada, inesperada em homem 
tão circunspecto, que até sobressaltou os patos 
no lago. 

«Fui apanhador de minhocas, veja lá! Íamos ao 
anoitecer, em grupo, para os campos de golfe, 
com uma lanterna na testa e uma lata atada à per-
na, e era um apanhar nelas que só visto. Quando 
conto isto em Portugal, nem acreditam, pensam que 
é cantiga minha.» Divertido,  passa a manápula pelo 
rosto, acama os cabelos grisalhos mas ainda bastos. 
«Depois já foi melhor, os meus amigos arranjaram-me 
trabalho numa padaria de italianos, a amassar pão, 
tudo o que vinha à rede era peixe.» 

Ontem, apareceu acompanhado pela mulher. Franzi-
na, azougada, tagarela, um pouco mais nova do que 
ele, veio, rapidamente, espalhar umas pinceladas mais 
vivas nas nossas conversas tantas vezes insípidas.

«Este malandro, mal acaba de jantar, sai logo porta 
fora. Desconfio que anda para aí a arrastar a asa a algu-
ma rapariga.» Dá uma palmada amigável no joelho do 
marido que sorri, meio encavacado. De pescoço esti-
cado, varre o parque com os olhos inquietos para logo 
se voltar para mim, pronta para desatar o saco num 
chorrilho de palavras que se atropelam umas às outras, 
apressadas por voar em bando. 

«O meu marido já lhe deve ter contado a vida dele 
mas olhe que a minha também não foi fácil, principal-

mente no princípio. Trabalhava numa fábrica de casa-
cos, a ganhar à peça. Aquilo era todo o santo dia agar-
rada à máquina, quantos mais forros pregasse mais 
ganhava, era trabalho de escrava. Costuma-se diz  que 
Deus escreve direito por linhas tortas, é bem verdade. 
Quando a fábrica fechou fiquei toda aflita mas, passa-
do pouco tempo, encontrei trabalho, nas limpezas em 
casa de uma senhora judia, foi como se me tivesse saí-
do a sorte grande. Ela gostou tanto de mim que, passa-
dos poucos meses, já era eu que tratava de tudo, fiquei 
a ser a governanta da casa e já tinha outra portuguesa 

para me ajudar nos trabalhos mais pesados.» 
Na calmaria da tarde, ela continuou o seu tagarelar 

sem fim, eu fiquei a seguir o voo das andorinhas, o ma-
rido de ouvido à escuta do canto dos melros que até 
pareciam que se esmeravam  só para lhe dar prazer.

Sei que aquelas duas criaturas que ali estão sentadas 
ao meu lado, naquele  pacato anonimato, nunca es-
tarão debaixo das luzes na ribalta, nunca verão o seu 
nome escarrapachado nos jornais, morrerão como vi-
veram, fundidas na natureza, com a naturalidade das 
árvores que cumpriram o seu ciclo, entre muitas, na 
floresta.

Contudo, quando por vezes me imagino talentoso 
escultor capaz de talhar uma estátua de homenagem 
aos emigrantes desconhecidos, é aquele rosto lavrado 
a formão e aquelas mãos rudes do homem e, frente a 
frente com ele, o rosto afilado, fremente, vivo, atraves-
sado por coragem inabalável, da mulher, companheira 
das boas e das más horas, que gostaria de ter engenho  
para perpetuar no calor da pedra ou da madeira.”



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 5 JANVIER 2021   | 5 COMUNIDADE

2020 não foi um bom 
ano para muitos. É 
claro que não pode-

mos ficar raivoso se alguns façam di-
nheiro neste período tão difícil. E há 
algum que estão a sobreviver pouco 
a pouco nesta pandemia que é a Co-
vid-19.

O que mais me entristeceu foi uma 
carta escrita por um amigo no dia 31 de 

dezembro. Quando ele chegou a Mon-
treal e começamos a falar, tinhamos 
uma certa amizade profísional e nunca 
pude dizer não, e vice-versa. Quando 
eu pedia alguma coisa sempre diziam 
que sim, e de vez em quando, quando 
ele pedia-me nunca podia resistir em o 
ajudar.

Ele foi uma pessoa correta, e sempre 
ajudou a nossa comunidade de todas 
as maneira possíveis e consoante o pe-
dido. De vez em quando aceitava mas 
havia sempre uma grande promoção 
através da comunidade e ele era sempre 
bem profissional.

Carlos Botelho vez muito para a nos-
sa comunidade e acho que ele poderia 
fazer muito mais,... mas como eu digo 
sempre à todos "Mama mas não abu-
ses!!!". E sempre serei como ele. Os 
meus amigos ajuderei sempre, e os que 
precisam vou ajudar até um limite. Nes-
ta edição vou publicar a carta que ele es-
creveu e que fiquei muito triste. Espero 
te ver em breve em Toronto ou mesmo 
aqui em montreal e beber um bom co-
pinho à nossa saúde. Até breve amigo...
"Hoje a 31 Dezembro 2020 é o último 

dia de 2020, e o meu último dia empre-
sa Azores Vacations Canada Inc. (antiga 

Carlos Botelho deixe de ser "Membro da Administração
e Director Executivo desta empresa do Grupo SATA"

Sata Express), assim termino a minha 
humilde colaboração como Membro da 
Administração e Director Executivo des-
ta empresa do Grupo SATA no Canadá.
Foram 9 anos com provas dadas, (os 

números falam e sempre falarão por si) 
com resultados positivos não só comer-
cialmente, mas também financeiramen-
te, excepto 2020 (mas quem esteve bem 
em 2020 ??). Saio após muito sacrifício, 
dedicação, organização, choros e ale-
grias, mas com a “sorriso” e consciência 
tranquila de trabalho feito juntamente 
com os colaboradores(as) que chefiei, 

pois, sem estes era difícil conseguir e atin-
gir os objectivos que tinha traçado para o 
mercado do Canada.
Continuando...
Quero pedir desculpa a minha família, 

mas especialmente aos meus filhos, espe-
ro que continuem com orgulho no vosso 
pai pois ele é um homem honesto, sério, 
trabalhador, de carácter, democrático 
(sem ser político popular ou populista), 
não desisti vou sim abraçar o desafio que 
me foi proposto em Julho 2020.
Continuando….
Às Casas dos Açores de, Montreal, 

Winnipeg e Ontario, especialmente a 
do  Ontário onde fui agora eleito para 
Presidente da Assembleia Geral na lista 
da Presidente Suzanne Cunha, irei de-
sempenhar as minhas funções  usando 
os meios necessários para depois  estar 
com todos presencialmente ( mas este Dr 
Covid19 têm que desaparece primeiro) , 
não tenho palavras para agradecer, ficam  
sempre no meu coração, nunca se esque-
çam as vossas raízes Açorianas, nunca 
me sinto tão em casa quando estou  com 
todos vocês (e a bela comidinha feita pe-
las amigas voluntárias…hummmm !!!! ).
Continuando...
Muito obrigado a todas as comunida-

des de Toronto, Mississauga, London 
Ontario, Hamilton, Montreal, Laval, 
Winnipeg, Fall River e New Bedford 
que SEMPRE me receberam e respeita-
ram como ser humano e também como 
Administrador/Director  da empresa, 
ensinaram-me muito e esta sabedoria 
não é adquirida nas altas esferas univer-
sitárias, mas sim no contacto directo com 
pessoas humildes, ricas, muito ricas, mi-
lionárias e só por isto sinto-me realizado, 
bem-haja a todos.
Continuando...
Agradecer todas as instituições, clubes 

irmandades em especial a de Montreal, 
nunca irei esquecer o realizar de um 
sonho, levar a imagem do Santo Cristo 
pelas ruas (obrigado ao amigo Roberto 
Carvalho) continuem, o nosso povo Aço-
riano agradece.
Continuando…….
Enviar um forte abraço para todos os 

amigos de infância que tive o gosto de 
rever e conviver, não há preço que pague 
estes momentos e o recordar de memó-
rias.
Continuando…
Agradecer a comunicação social dentro 

e fora da comunidade Portuguesa espa-
lhada pelo Canada, foram pessoas que 
me deram sempre o seu apoio para me-
lhor promover a SATA e o Açores, muita 
força para enfrentar o novo mundo.
Continuando…
Agradecer todos os empresários e Sin-

dicatos de várias áreas de negócio que 
conheci, respeitei e criei boas amizades, 
estou aqui se necessitarem mas para di-
nheiro emprestado, não tentem pois não 
há…..lol,
Continuando…
Agradecer a todos os Agentes de Via-

gens, Consolidadores, Tour Operadores, 
sei que inicialmente as coisas não foram 

SYLVIO MARTINS
jornalista do jornal

como queriam, mas executei o meu 
plano e tenho orgulho em tudo o que 
fiz por e com vocês e voltaria a fazer 
tudo de novo sem medos e receios.
Continuando…
Por último não podia deixar de agra-

decer a TODOS ( felizmente poucos) os 
que me dificultaram a vida com amea-
ças, hipocrisias, falsidades, mentiras, 
invejas e amizade podre, a estes e aos 
cobardes digo que a vossa atitude só me 
dava força para ultrapassar as paredes 
de betão que me apareciam pela frente, 
consegui como vou sempre conseguir 

enquanto tiver vida e saúde, não du-
videm!!
Informo que….
Azores Airlines passa a ser um bal-

cão no mesmo local (1274 Dundas St 
W), tel. 416 515 7188 gerido por Ponta 
Delgada sob a responsabilidade do Ad-
ministrador do Grupo e Directora Co-
mercial tendo como coordenadora no 
Canadá a Adriana Oliveira que junto 
com as suas colegas Lúcia Silva, Su-
san Costa e Barbara Dutra, irão estar 
sempre prontas para as vossas reservas.  
Quero também agradecer todos os co-
laboradores na empresa, sem vocês não 
era possível chegar aos resultados que 
chegamos, deixo aqui um carinho es-
pecial a todos(as).
Finalmente…
Aproveito para desejar a TODOS 

um feliz 2021 com saúde pois com ela 
TUDO se faz e sem ela NADA se faz.
VIVA A VIDA
GOODBYE and THANK you for the 

past 9 years, this is my last day as di-
rector of Azores Vacations Canada Inc. 
I am proud in all have done and would 
do it all again, but other challenges are 
in my way. All the best 2 u ALL. Carlos 
Botelho". Até à próxima amigo.
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SYLVIO MARTINS
sylviomartins@avozdeportugal.com
jornalista de A Voz de Portugal

Um lindo fim do ano com Eddy Sousa

O fim do ano é sempre um bom 
momento para pensarmos um 
pouco sobre o ano 2020, lembrar 

das maravilhas que temos a agradecer com as nossa 
família, quer seja em virtual ou normal e também de 
tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer.

2020 será um ano memorávelmente negativo para a 
maioria das pessoas. Mas apesar de tudo, vários artis-
tas e cantores continuem a nos surpreender.

A passagem de ano é um dos momentos mais alto na 
comunidade, este ano,... nada.

Ai,... espera um bocadinho... sim houve um evento 
em Val-des-Brises, mais precisamente de onde mora 
o Eddy Sousa.

"Já que eu perdi o meu contrato para a passagem de 
ano,... vou ao menos cantar e ao menos vai ser para 

o meu bairro e alguns amigos a volta que vão festejar 
connosco, disse Eddy Sousa.

Com uma aparalhagem bem profissional todo o bair-
ro ouviu-o cantar em françês, inglês, espanhol e por-
tuguês. Algumas canções romanticas, outras Kuduro e 
de fez em quando "Kumole". 

Ele organizou-se e preparou-se para este evento, con-
seguiu ter a autorização das autoridades e da cidade de 

Val-des-Brises para poder fazer este "show". 
Em conclusão, houve uma média de 40 a 50 pessoas 

mais ao menos, 6 garrafas de bebidas oferecidas a to-
dos que precisavam que aquecimento, muita alegria, 
lindos dançarinos e boa disposição.

Feliz Ano Novo Eddy e à Comunidade.

COSTA DISSE A MARCELO QUE MANTÉM CONFIANÇA NA MINISTRA DA JUSTIÇA
Marcelo Rebelo de Sousa falava durante um debate enquanto candidato presidencial com o seu adversário João Ferreira, na TVI, a propósito da polémica em torno da escolha de 
José Guerra para procurador europeu e das informações incorretas constantes no respetivo currículo enviado no ano passado às instâncias europeias. "Vindo eu para cá [para o 
debate], soube pelo senhor primeiro-ministro, que mo comunicou, que iria ser divulgada uma nota reafirmando a confiança na ministra da Justiça. Portanto, o ponto da situação 
neste momento é este: depois de tudo isso o senhor primeiro-ministro reafirmou a sua confiança na ministra da Justiça", declarou o chefe de Estado e candidato presidencial. Ques-
tionado se no seu entender a continuidade de Francisca Van Dunem como ministra da Justiça não deve ser posta em causa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que, nos termos da 
Constituição, "o Presidente não pode exonerar ministros sem ser sob proposta do primeiro-ministro, antecedida ou não do pedido de demissão do ministro".

COMUNIDADE
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BREVES
A MULHER MAIS BONITA DO MUNDO 
TEM 19 ANOS E É DE ISRAEL
Yael Shelbia tem 19 anos, é israelita, e foi 
nomeada o rosto mais bonito do mundo. A 
jovem modelo e atriz lidera a listas das '100 
caras mais bonitas do mundo', realizada 

pela TC Candler. A marca emitiu há dias um 
video com aquelas que considerou ser 50 
rostos mais bonitos do mundo com Yael a 
configurar no topo da lista. A TC Candler é 
a criadora da Lista Independe e Anual dos 
100 rostos mais bonitos do mundo.

ACAP. MERCADO AUTOMÓVEL
FECHA 2020 COM QUEDA DE 33,9%
No período entre janeiro a dezembro 
de 2020 foram colocados em circulação 
176.992 novos veículos, o que representa 
uma diminuição de 33,9% em compara-
ção homóloga, de acordo com os dados 
divulgados esta segunda-feira pela Asso-
ciação Automóvel de Portugal (ACAP). Em 
dezembro de 2020 foram matriculados, 
pelos representantes legais de marca a 

operar em Portugal, 18.290 veículos auto-
móveis, ou seja, menos 19,4% do que em 
igual mês do ano anterior. Relativamente 
aos ligeiros de passageiros de janeiro a 
dezembro as matrículas de veículos ligei-
ros de passageiros totalizaram 145.417 
unidades, o que se traduziu numa variação 
negativa de 35,0% relativamente a perío-
do homólogo de 2019. No que diz respei-
to aos ligeiros de mercadorias em termos 
acumulados, nos doze meses de 2020, o 
mercado atingiu 27.578 unidades, o que 
representou uma queda de 28,3% face ao 
período homólogo. Em relação aos pesa-
dos, em termos acumulados o mercado 
atingiu 27.578 unidades, o que represen-
tou uma queda de 28,3% face ao período 
homólogo do ano anterior.

BRUXELAS APROVA
APOIO DA ALEMANHA PARA
RECAPITALIZAÇÃO DA TUI
Em comunicado hoje divulgado, o execu-
tivo comunitário indica que "aprovou os 
planos alemães de contribuir até 1,25 mil 
milhões de euros para a recapitalização da 
TUI AG, a empresa-mãe do Grupo TUI", 
por ter verificado que "a medida de recapi-
talização notificada pela Alemanha está em 
conformidade" com as regras mais flexíveis 
de Bruxelas para auxílios estatais em altu-
ra de crise gerada pela pandemia. Apon-
tando que a "queda significativa na procura 
de viagens e as medidas implementadas 
para limitar a propagação do vírus conti-
nuam a deteriorar a situação financeira do 
grupo", a Comissão Europeia destaca que 
a TUI "enfrenta atualmente um risco de in-
cumprimento e insolvência".

O Brexit já é do passado,... agora
como é que vai funcionar?

"Uma Europa sem o Reino Unido 
nunca poderia ser suficientemente for-
te", afirmou, em 1975, o então chance-
ler da Alemanha, Helmut Schmidt, 
por ocasião da vitória do "sim" em um 
plebiscito sobre a entrada britânica no 
Mercado Comum Europeu.

Quarenta e um anos mais tarde, as pa-
lavras de Schmidt serão postas à prova.

A vitória dos partidários da saída do 
Reino Unido do bloco político-econô-
mico, decretada por plebiscito na última 
quinta-feira, colocou todo o processo de 
integração regional em uma situação 
inédita.

O chamado Brexit entra em uma lista 
de problemas como a severa crise mi-
gratória, o crescimento econômico mo-

desto e a ascensão dos movimentos de 
extrema-direita nos 28 paíes que com-
pões a UE, que já se via em crise antes 
da revolta de um de seus membros mais 
importantes.
O QUE VAI MUDAR?
AQUI SÃO AS NOVAS MUDANÇAS

COMÉRCIO
• Não haverá encargos adicionais 

(tarifas) sobre os bens ou limites 
sobre a quantidade que pode ser 
negociada (cotas) entre o Reino 
Unido e a UE a partir de 1 de ja-
neiro.

• No entanto, haverá controles adi-
cionais nas fronteiras, como con-
troles de segurança e declarações 
aduaneiras. Então as empresas que 
dependem do transporte de mer-
cadorias da UE ou para lá terão 
que se preparar.

• Para serviços, incluindo serviços 
financeiros — algo muito impor-
tante para a economia do Reino 
Unido — a situação ainda é um 
pouco obscura. Os serviços perde-
rão seu direito automático de aces-
so, mas o Reino Unido disse que o 
acordo "congela" o atual nível de 

acesso ao mercado "em pratica-
mente todos os setores".

• Não haverá mais reconhecimento 
automático de qualificações profis-
sionais, como médicos, enfermei-
ras e arquitetos. Britânicos dessas 
profissões que quiserem atuar na 
Europa e vice-versa terão que tirar 
documentos de equivalência de 
seus certificados profissionais.

VIAGENS
• Cidadãos do Reino Unido precisa-

rão de visto para estadias superio-
res a 90 dias na UE.

• Haverá controles extras de frontei-
ra para viajantes do Reino Unido.

• Passaportes de animais de estima-

ção da UE não serão mais válidos 
no Reino Unido

• Os viajantes britânicos ainda te-
rão acesso a cuidados de saúde de 
emergência na União Europeia 
por algum tempo. Os cartões eu-
ropeus de seguro saúde (EHIC) 
permanecerão válidos até a data de 
expiração. De acordo com o gover-
no do Reino Unido, eles terão que 
ser substituídos por um cartão de 
seguro saúde global.

• O Reino Unido e a UE irão coo-
perar em "taxas justas e transpa-
rentes para roaming internacional 
móvel", ou seja, para tarifas de roa-
ming em ligações telefônicas. Mas 
não há nada que impeça os viajan-
tes britânicos de serem cobrados 
pelo uso de seus telefones na UE e 
vice-versa.

PESCA
• O Reino Unido se torna um estado 

costeiro independente e pode de-
cidir sobre o acesso às suas águas e 
áreas de pesca.

• Mas os barcos da UE terão per-
missão para pescar nas águas do 

Reino Unido por pelo menos mais 
alguns anos.

• Os barcos da UE terão que dar ao 
Reino Unido 25% do valor de sua 
capturas, mas haverá um período 
de transição de cinco anos e meio 
em que isso será implementado.

• Após o período de transição, o 
Reino Unido e a UE vão negociar 
regularmente o acesso às suas res-
pectivas áreas costeiras e maríti-
mas.

JUSTIÇA
• O Reino Unido não estará mais 

vinculado às decisões do Tribu-
nal de Justiça Europeu, disse o 
primeiro-ministro britânico Boris 

Johnson.

SEGURANÇA
• O Reino Unido não terá mais aces-

so automático aos principais ban-
cos de dados de segurança euro-
peus, mas deve ser capaz de obter 
acesso mediante solicitação

• O Reino Unido não será membro 
da Europol — a polícia da União 
Europeia — mas estará presente 
na sua sede. Este será um acordo 
semelhante ao que os EUA têm 
atualmente.

EDUCAÇÃO
• O Reino Unido não participará 

mais do programa de intercâmbio 
Erasmus, um programa da Europa 
que ajuda os alunos a estudar em 
outros países.

• Em seu lugar estará em vigor um 
novo programa com o nome do 
matemático Alan Turing

• Os alunos das universidades da 
Irlanda do Norte continuarão a 
participar do Erasmus, como parte 
de um acordo com o governo ir-
landês.

NOTÍCIAS
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Mensagem de Natal da Senhora Secretária
de Estado das Comunidades Portuguesas
Caras e caros compatriotas, Saúdo todos os 

portugueses e lusodescendentes dispersos 
pelo mundo, a quem quero dirigir uma men-

sagem de esperança e de reconhecimento no final de 
um ano de adversidade como foi 2020. 

Perante ocorrências extraordinárias, como aquelas 
que caracterizam a situação pandémica que hoje vive-
mos, a Diáspora portuguesa revelou-se, uma vez mais, 
solidária e resiliente. Nos países onde residem, portu-
gueses e lusodescendentes estiveram presentes onde 
foram necessários, muitas vezes na linha da frente 
onde desempenharam funções essenciais para a socie-
dade: nos hospitais, nos lares, nas escolas e em muitos 
outros serviços. 

Dirijo ainda uma palavra de solidariedade a todos 
aqueles cujas vidas foram direta ou indiretamente afe-
tadas pela pandemia. Esta pandemia impôs-nos uma 
distância que é estranha à relação humana, fraterna e 
comunitária. E

sta distância afeta de forma desigual quem está longe; 
por isso, não posso deixar de notar, por um lado, a ale-
gria com que o país acolheu os regressos temporários 
que foram possíveis e, por outro, o peso da ausência 
daqueles que, neste ano, e especialmente neste natal, 
não poderão vir a Portugal. 

2020 foi um ano de reinvenção, e creio que todos pu-
demos aprender muito com as comunidades portu-
guesas, que desde sempre nos ensinam o sentido da 
proximidade na distância. Elas estendem o país muito 
para lá da sua geografia e desse modo criam vínculos 
cívicos, culturais e linguísticos fundamentais. Neste 
contexto de pandemia, o Governo procurou não dei-
xar ninguém para trás: 

- Numa primeira fase, foi apoiado o regresso de apro-
ximadamente 6 mil portugueses retidos em 175 países; 

- Num contexto de fortes restrições ao tráfego aéreo, 
Portugal apoiou a realização de voos para facilitar o 
regresso a território nacional de mais de mil cidadãos 
portugueses e luso-descendentes na Venezuela, comu-
nidade que continua a constituir uma das nossas prio-
ridades; 

- Foi criado um apoio social extraordinário dirigido 

às nossas comunidades no es-
trangeiro; 

- Lançámos um programa 
de aquisição de publicidade 
institucional aos órgãos de 
comunicação social da diás-
pora, que com o seu trabalho 
criam um vínculo fundamen-
tal com o país e que foi neces-
sário apoiar neste momento 
de crise; Contudo, 2020 não 
foi apenas um ano de reação 
à pandemia. 

- Foi o ano de abertura dos 
Centros de Atendimento 
Consular para a Bélgica, a 
Irlanda e o Luxemburgo, um 
marco importante na imple-
mentação do Novo Modelo 
de Gestão Consular, que tem 
em vista a simplificação e des-
materialização administrativa 
e um aperfeiçoamento da res-
posta a situações de crise.

Este ano, pela primeira vez, 
será possível fazer o registo 
de nascimento online de fi-
lhos de cidadãos portugueses 
no estrangeiro. Um serviço, que está já disponível em 
França e no Reino Unido, e que se estenderá posterior-
mente a outros países; 

- 2020 foi também o ano em que lançámos o Progra-
ma Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, 
que procura apoiar e incentivar o investimento em 
Portugal e a internacionalização de bens e empresas 
portuguesas através das nossas comunidades; 

- Registou-se neste ano letivo o maior número de 
candidaturas ao contingente especial para a entrada 
no ensino superior português de emigrantes e seus fa-
miliares, mais de 600; 

- Na rede de Ensino Português no Estrangeiro, as au-
las recomeçaram com mais alunos e docentes e pude-
mos, neste ano, celebrar a abertura da escola bilingue 

Anglo-Portuguesa, no Reino Unido. Permitam-me 
que agradeça a inexcedível dedicação dos ser-

viços internos do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e da rede diplomá-

tica e consular na resposta aos 
enormes desafios que a 

pandemia nos trou-
xe e o espírito 

de missão 

com que procuram servir os cidadãos nacionais no 
estrangeiro. 

Agradeço igualmente o trabalho em prol da Diáspo-
ra desenvolvido pelas associações e pelos conselheiros 
das comunidades portuguesas ao longo deste ano. 

Dirijo ainda uma palavra particular aos professores, 
alunos e respetivos pais da rede de Ensino Português 
no Estrangeiro, que prontamente fizeram uma transi-
ção digital e um esforço para que as aulas continuas-
sem. 

O facto de termos celebrado este ano, pela primeira 
vez, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, revela a im-
portância do trabalho que é desenvolvido pela rede e 
mostra como aprender português significa não apenas 
poder ler Saramago, Lygia Fagundes Telles, Mia Couto 
ou Pepetela, mas ter como sua uma língua global, de 
futuro e de inovação. 

Expresso o meu desejo de retomar a normalidade 
das visitas às comunidades, que possibilitam o diálogo 
próximo e atento que queremos manter. 

Enquanto essa normalidade não for possível, mante-
remos o diálogo à distância, como tantas famílias têm 
feito nos últimos meses. Porque é, afinal, de família que 
se trata: da grande família portuguesa, dispersa por 
mais de 190 países em todo o mundo. Quero, sobretu-
do, deixar-vos uma mensagem de esperança, própria 
desta época, hoje mais importante do que nunca. 

Desejo a todas e a todos um feliz Natal e faço votos 
para que 2021 seja para vós um ano de saúde, de paz e 
de sucessos. 

BERTA NUNES 
Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas

AO 'LEME', PORTUGAL QUER MANTER RITMO DE VACINAÇÃO E RECUPERAR A UE
António Costa destacou esta segunda-feira a "excelente reunião com a Chanceler Angela Merkel" na passagem de testemunho entre 
Presidências da União Europeia (UE). Depois da Alemanha, é Portugal quem assume o 'leme' do Conselho da UE. Numa publicação na 
rede social Twitter pode ler-se que ambos os governantes concordaram na "importância de manter ritmo elevado da vacinação e de pôr no 
terreno os instrumentos para a recuperação económica e social". Recorde-se que Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho 
da UE no dia 1 de janeiro, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia, 
sob o lema 'Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital'.

MENSAGEM
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CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não 
o levam a lado algum, tenha confiança na pessoa 

que tem a seu lado. Viva o presente com confiança! Saúde: 
Cuidado, não coma muitos doces. Dinheiro: Momento 
propício para fazer um investimento mais sério. 
Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

TOURO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá 
reconciliar-se com uma pessoa com quem já não fala 
há alguns anos. Saúde: Sistema nervoso alterado. 

Pense positivo. 
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber 
argumentar. Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

GÉMEOS: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa 
Rapidez. Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua 
relação afetiva. Saúde: Cuidado com o consumo de 
alimentos processados. Dinheiro: Não gaste mais do 

que realmente pode. 
Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

CARANGUEJO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos também 
fazem parte da nossa personalidade, saiba aceitar 
os outros como são. Saúde: Poderá sofrer algumas 

dores de cabeça. Dinheiro: Situação estável.
Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

LEÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: Não lamente aquilo que 
não viveu. Faça por mudar a sua vida no presente. 
Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha 

cuidado! Dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns 
estragos na sua conta bancária. 
Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras 
serão uma constante na sua relação afetiva. Saúde: 
Não deixe que a irresponsabilidade afete a sua 

saúde, e procure com maior regularidade o médico. Dinheiro: 
Cuidado com os gastos inesperados. 
Números da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Deixe de lado o orgulho 
e dê o braço a torcer. Seja honesto consigo próprio, 
não tenha receio de reconhecer os seus erros. 

Saúde: Possíveis dores musculares. Dinheiro: Se gasta em 
demasia, poderá não ter dinheiro para pagar as contas que 
tem certas.
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Mágico, que 
significa Habilidade.  Amor: Aproveite os momentos 
com a família. Viva de uma forma sábia. 
Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-estar 

físico e emocional. Dinheiro: Tenha presente a situação de 
crise em que se vive. 
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Estrela, que 
significa Proteção, Luz. Amor: Dê mais atenção aos 
seus familiares mais próximos. Saúde: Tudo correrá 
dentro dos parâmetros normais. 

Dinheiro: Nada de preocupante. Está protegido. 
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Lua, que 
significa Falsas Ilusões. Amor: Não esconda os 
sentimentos, partilhe as suas dúvidas e receios com 
a pessoa amada. 

Saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam a 
desequilíbrios.
Dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Imperatriz, que 
significa Realização. 
Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua altura. 

Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

PEIXES: Carta Dominante: o Sol, que significa 
Proteção e Germinação. 
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação 
afetiva. 

Saúde: Alegre o seu coração.
Dinheiro: Sem problemas neste campo.
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Colaborador nos Açores

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.

O milagre das vacinas

O grande desejo para este ano, 
que é partilhado por todos 
os povos da Terra, é que o 

milagre da vacina contra o Covid 19 surta o efeito 
desejado. Com efeito, mais cedo do que esperávamos, 
mas certamente mais tarde do que precisávamos, a 
vacina contra a covid-19 chegou aos Açores.

Em menos de um ano, em diferentes pontos do Plane-
ta, vários laboratórios conseguiram produzir soluções 
de imunização contra o novo coronavírus, no que é 
um passo decisivo para debelar esta maldita pandemia. 
Sem dúvida alguma um enorme salto na ciência que 
traz esperança e uma luz ao fundo do túnel.

Se o regozijo é o sentimento dominante, o ceticismo 
também se vai multiplicando, cuja desconfiança em 
muitos casos motivada pelo feito inédito para a huma-
nidade que foi conseguir uma vacina num tão curto 
espaço de tempo. Parece um milagre, mas este é dos mi-
lagres em que vale a pena acreditar.

Este milagre justifica-se pelo desenvolvimento cientí-
fico nesta área de novas soluções que, mesmo antes de 
este coronavírus surgir tornavam mais fácil a produção 
de vacinas. Mas nada teria surgido tão rápido se não fos-
sem, por um lado, a canalização de recursos colossais, 
nunca dantes vistos, tanto humanos, como de dinheiro 
para este fim e o trabalho concertado entre reguladores 
e os laboratórios em diferentes partes do Mundo. 

Tivemos a sorte de ter várias vacinas a ultrapassar os 
90% da sua eficácia, sendo que só na da Pfizer/BioNte-
ch e na da Moderna estiveram mais de 70 mil pessoas 
envolvidas em testes e está provado que os benefícios 
ultrapassam largamente os eventuais riscos.

Seguramente que as campanhas de vacinação em cur-
so no terreno em várias partes do Mundo, reduzirão a 

percentagem dos céticos que não acreditam nos bene-
fícios destas vacinas por se ter conseguido em tempo 
record encontrar a fórmula mágica para combater o 
Covid 19.

Açores já receberam o primeiro lote de vacinas con-
tra a covid-19 na quarta-feira à noite, em que das 9.750 
doses, fornecidas diretamente pela Pfizer-BioNTtech, 
já começam a ser administradas ainda no fatídico ano 
velho, na Terceira e em São Miguel, por serem aquelas 
de acordo com os critérios oficiais que revelam trans-
missão comunitária. Este número de doses corresponde 
apenas a 2% do total de cada fornecimento ao território 
nacional.

A vacinação contra a Covid-19 arranca nos Açores no 
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do 
Campo, em São Miguel, e no centro social de idosos de 
São Francisco Xavier, na ilha Terceira, e constituiu um 
marco histórico que fica para a posterioridade quando 
as gerações vindouras no futuro falarem sobre esta pan-
demia.

Os Açores terão um plano regional de vacinação con-
tra a Covid-19, que será articulado com o plano nacio-
nal, com o objetivo de assegurar a vacinação de todas as 
pessoas que desejam, constituindo uma prioridade para 
o Governo Regional dotar o Serviço Regional de Saúde 
dos meios humanos e materiais necessários para en-
frentar o atual cenário pandémico, nunca esquecendo 
a prestação normal de cuidados de saúde, porque nem 
só de Covid 19 se deve preocupar, atendendo a que os 
cidadão continuam a ter as necessidades de tratamento, 
muito para além do que são os efeitos da pandemia.

Como se sabe, o Governo Regional criou uma Comis-
são Especial de Acompanhamento da Luta Contra a 
Pandemia, liderada pelo médico Gustavo Tato Borges, 
para cumprir a promessa eleitoral de criar uma auto-
ridade de saúde autónoma e independente do poder 
governativo.

As novas previsões das autoridades de saúde portu-
guesas apontam para que seja possível vacinar pouco 
mais de milhão e meio de pessoas até abril. É pouco 
mais do que o primeiro grupo de prioritários, que inclui 
950 mil pessoas, o que significa que serão apenas 600 
mil pessoas no primeiro trimestre. 

Desta forma prevê-se que a totalidade de utentes e 
profissionais de lares estejam vacinados com as duas 
doses em meados de fevereiro, os profissionais de saúde 
até ao final de março, as pessoas com 50 anos ou mais e 
com doenças de risco para a covid-19 (como doença co-
ronária ou insuficiência cardíaca) e outros profissionais 
(forças armadas, forças de segurança e outros serviços 
críticos) em abril.

Significa isto que teremos que esperar, mas entretan-
to, a imunidade de grupo vai-se consolidando e o que 
temos de fazer é seguir escrupulosamente as regras de 
precaução, a fim de evitarmos o mais que pudermos 
uma contaminação.

EUA: GUARDA NACIONAL ATIVADA POR CAUSA DA MANIFESTAÇÃO PRÓ-TRUMP
Os organizadores da manifestação estimam que cerca de 15.000 pessoas se vão juntar no centro da cidade quando o Congresso 
se reunir para certificar os votos do Colégio Eleitoral, que deram a vitória das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de 
novembro passado ao candidato democrata, Joe Biden. Numa conferência de imprensa, a presidente da câmara de Washington, 
Muriel Bowser, indicou que está também a ponderar a possibilidade de decretar o recolher obrigatório, enquanto o chefe da Polícia 
Metropolitana da cidade, Robert Contee, assegurou dispor de informações sobre indivíduos armados que vão surgir no Distrito 
de Colúmbia.
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HÉLIO
BERNARDO LOPES
Colaborador em Portugal

LAZER

A Chicana Do Desespero

Quem acompanha 
os meus textos 
sabe já do meu 

conselho de há uma boa imensidão de 
tempo: coloque as sondagens de lado, 
pense por si, se acaso se interessa pelo 
interesse do País e pelo seu, e decida 
depois, evitando deixar-se levar por 
meros números. 

O acaso da vida, neste domínio das pre-
visões, está até hoje muito bem ilustrado 
com o que se passa com a COVID-19 e 
as vacinas. Portanto, em política, pense 
por si e decida com a garantia que vier 
a conseguir. Acontece que cada um de 
nós dispõe também da sua própria son-
dagem, conseguida por via do que vê e 
ouve nas convivências correntes de que 
é parte. Tudo junto, o que se percebe é 
que o Governo, tal como o Presidente 
da República, continuam a receber a 
compreensão e o apoio da maior parte 
dos portugueses que lá se determinam 
a tratar o tema da política, o que  é raro.

Ora, a Direita e a Extrema-Direita co-
nhecem isto muitíssimo bem, tornan-
do-se evidentes algumas coisas impor-
tantes. Por um lado, o Governo atual, 
bem como o da Geringonça, permiti-
ram a uma imensidão de portugueses 
reconquistar o que a anterior Maioria-
-Governo-Presidente, estrategicamente, 
se preparava para extinguir. Por outro 
lado, a Direita e a Extrema-Direita não 
nos explicitam, de um modo minima-
mente concreto, o que pretendem fazer 
com o Estado Social: Serviço Nacional 

de Saúde, Segurança Social Pública e 
Educação Pública. Quais são, em con-
creto, as mudanças que pretendem im-
plementar? Bom, simplesmente não 
respondem. De facto, nenhum político 
que tem como objetivo pôr um fim no 
Estado Social o poderá dizer... Portan-
to, a Direita e a Extrema-Direita lançam 
mão de tudo o que possa servir de caso, 
logo aproveitado pela grande comuni-
cação social, ávida de audiências. Pas-
sou a valer quase tudo.

Um dos casos mais recentes, a que a 
Direita e a Extrema-Direita logo deita-
ram mão, é o do procurador José Guer-
ra. Num ápice, a grande comunicação 
social, concomitantemente com aque-
las duas áreas, ávida de audiências, de 
pronto lança raios e coriscos sobre o 
modo como o caso que conduziu à es-
colha de José Guerra se processou.

A Ministra da Justiça, na sua entrevista 
de ontem à RTP, no noticiário da hora 
do jantar, explicou claramente o que me 
pareceu não ter sido, ao final de toda a 
conversa, completamente transmitido 
aos portugueses, tantas foram as inter-
rupções do entrevistador e as misturas 
de nota com carta e etc.. Portanto, pen-
sando ter compreendido bem o que a 
Ministra da Justiça pretendia explicar, 
tento agora fazer alguma luz no falso 
problema, posto a correr, malandra-
mente, por boa parte da grande comu-
nicação social. Foi criada uma estrutura 
judicial destinada a controlar os manu-
seios de dinheiro na União Europeia, 
creio que na sequência da criação da tal 
bazuca. Cada Estado da União Europeia 
terá naquela estrutura um procurador. 
Desconheço se as candidaturas são por 

iniciativa individual, mas creio só poder 
ser assim.

Uma estrutura de seleção internacional 
avaliou os diversos candidatos surgidos 
por cada país e ordenou-os do primeiro 
para o último.

Esta estrutura colocou em primeiro 
lugar certa procuradora e em segundo 
lugar o tal procurador José Guerra. Sim-
plesmente, esta seleção não é vinculati-
va para cada Estado, apenas indicativa.

O resultado chegou ao Conselho Supe-
rior do Ministério Público, que tomou a 
decisão de escolher José Guerra e não a 
tal procuradora.

O Conselho Superior do Ministério 
Público conhecia perfeitamente o cur-
rículo dos dois procuradores em causa. 
Sabia, portanto, que José Guerra, tal 
como a colega, não era Procurador-
-Geral Adjunto. Porém, escolheu, como 
era de seu direito, o que entendeu como 
sendo o melhor: José Guerra.

Esta decisão do Conselho Superior do 
Ministério Público não era vinculativa 
para o Governo, que poderia ter optado 
pela da tal comissão internacional. Mas 
o Governo, olhando a regra da separa-
ção de poderes, aceitou a escolha toma-
da pelo Conselho Superior do Ministé-
rio Público.

No meio de tudo isto, há uma nota das 
estruturas do Ministério da Justiça que 
foi enviada ao embaixador de Portugal 
junto da União Europeia. Nesta nota 

existem lapsos: diz-se que José Guerra 
seria Procurador-Geral Adjunto, mas 
não a tal procuradora. E dizem-se mais 
duas imprecisões sobre José Guerra, 
embora uma delas esteja mal explica-
da e não seja, de facto, uma imprecisão. 
Um dado é certo: estas imprecisões so-
bre José Guerra, ao nível da tal comis-
são internacional, levaram a que ficasse 
em primeiro lugar... a tal procuradora, e 
não José Guerra. Uma pândega!!

Por fim, não sendo a decisão da tal 
comissão internacional vinculativa, 
houve Estados que as seguiram e outros 
que não o fizeram. Não o fez Portugal, 
mas também não o fizeram a Bélgica e 
a Bulgária. Brincando um pouco, talvez 
também o nosso poder soberano tenha 
estado por detrás destas duas outras de-
cisões.

A causa de toda esta baralhada é só 
uma: atacar o Governo de António 
Costa a qualquer preço. Sobretudo ago-
ra, com bons milhares a rezas pelo fa-
lhanço na campanha de vacinação e di-
versos outros a tudo tentarem para pôr 
em cheque a muitíssimo boa imagem de 
Portugal e do seu Governo no seio da 
União Europeia. Por tudo isto, insto de 
novo o leitor a tentar ler o discurso de 
Salazar no Palácio da Bolsa, no Porto, 
ao início da década de cinquenta, por-
que ajuda a perceber o que está hoje a 
passar-se por entre nós.

Unidos para uma boa causa

Com a chegada do Natal, as pes-
soas costumam praticar a soli-
dariedade com os mais neces-

sitados.
Estes gestos com os mais necessitados é 

algo que enche o coração de amor, pois 
muitos católicos separam um tempo e 
sua disposição para ajudar a quem pre-

SYLVIO MARTINS cisa levando não apenas coisas matérias, 
mas uma palavra de carinho. Podemos 
ver o grupo Portuguese Canadian Road 
Riders (P.C.R.R) que ajudaram uma fa-
mília com muitas necessidades.

Isto é Natal, parabéns a este grupo por 
terem ajudado esta família e convido 
todos a fazer isto para o próximo Natal 
e enviar fotos destes lindos momentos 
Natalício.
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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

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

Bifanas à Portuguesa

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

INGREDIENTES: 4 Bifanas grandes mas não 
grossas
200 ml de vinho tinto
3 Dentes de alho esmagados
2 Colheres de sopa de pasta de pimentão
2 Folhas de louro
1 Fio generoso de azeite
Salsa picada q.b.
Sal q.b.
Batatas pequenas fritas aos cubos e com casca

PREPARAÇÃO: Coloquem as bifanas num reci-
piente, adicionem o vinho, a pasta de pimentão e 
o louro, tapem e levem ao frio a marinar de um dia 
para o outro. Num tacho coloquem um fio de azeite, 

adicionem os alhos esmagados e quando estiver quente, mas sem estar a libertar fumo (sinal de que está demasiado quen-
te) fritem as bifanas. Adicionem a marinada verifiquem se precisa de sal, uma vez que a massa de pimentão já tem sal, e 
deixem ferver em lume brando 2-3 minutos. Salpiquem com salsa e sirvam com as batatas fritas.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 1. Um sector que emprega cerca de 150 mil pessoas. 
Tipo de meditação contemplativa. 2. Esqueleto ou ossada dos vertebra-
dos. 3. Dinheiro (popular). Sufixo nominal que traduz a ideia de seme-
lhança ou origem. Símbolo de nanossegundo. 4. Aia. Verdadeiramente. 
5. Prefixo (repetição). Paula Rego / (...) de Óbidos: Arte Religiosa no 
Feminino, toma conta da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, 
até 21 de Maio. 6. Grande porção (popular). Cuida. 7.  Observou. Basta! 
(interj.). Nascido. 8. Elemento de formação de palavras que exprime a 
ideia de peixe. Tenebroso. 9. Face inferior do pão. O ponto mais ele-
vado de um monte. Símbolo do rad (Física). 10. Pequena argola com 
que se enfeitam os dedos. (...) Neves, autora do livro Rafael Bordalo 
Pinheiro. De Árvore em Punho. 11. Muito rombo. «Vinho pela (...), pão 
pelo sabor». 
VERTICAIS:1. Untar com cifa (os navios). Pequena aldeia. 2. Bar (...), 
um dos símbolos da Lisboa boémia que despontou no Cais do Sodré, 
fechou no ano do seu centenário. 3. Tecido forte de linho grosso. Ou-
tra pessoa. 4. Telefonia sem fios. Júnior (abrev.). Símbolo de libra (uni-
dade de massa). 5. Já utilizado. Transtorno Obsessivo-Compulsivo. 6. 
Rádio (s. q.). Encontra-se. Dólar americano (abreviatura). 7.  Afastar. 
Agastamento. 8. Devido à falta de água na África Austral, os governos 
escolhem entre vender ou deixar morrer estes animais. 9. Zinco (s. q.). 
Roer. Antes de Cristo (abrev.). 10. Vulcão situado na Itália (Património 
Mundial da UNESCO). Atavio. 11. Que nos pertence. Prestar para. 

GUIA

3

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 2
6

8
4

1

3

3
9
8
6

57

9

2
5
4

8

1

9

5
2

5

6
7

1
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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

NECROLOGIA

MEMORANDUM

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

M E M O R A N D U M
5º ANIVERSÁRIO DE  SAUDADES

AGUEDA PUGA
8/01/2016 – 8/01/2021 

Mãe Rainha, Que Saudade - Que Vazio - Que falta de 
amor.

Jamais esquecerei todo o amor e carinho que recebi.  
Obrigado pelas lindas recordações que guardo precio-
samente no coração.

Que Deus te proteja no céu...
Seu filho, Joe Puga

† ANTÓNIO PEREIRA
1944-2020

Faleceu em Montreal, no dia 
24 de dezembro de 2020, 
com 76 anos de idade, o se-
nhor António Pereira esposo 
da senhora Maria Virginia 
da Ponte Pereira, natural de 
Vila de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores. Deixa na dor 
sua esposa, seus filhos/as 
Connie, Filomena (Tony Pai-
va), José António (Nancy de 
Melo), Danny (Julie Koutrou-
bis), Dianna, seus 12 netos/
as, 3 bisnetos/as, cunhados/
as, sobrinhos/as e restantes 
famíliares e amigos.

Serviços fúnebres:
Urgel Bourgie
6700 Rue Beaubien E, Montreal, QC H1M 3E3

O velório terá lugar quinta-feira 7 de janeiro de 2021 
das 19h às 21h. O funeral será celebrado com corpo 
presente sexta-feira 8 de janeiro de 2021 às 14h na 
igreja Saint-Fabien situada no 6455 de Renty, Avenida 
le Breton, Montreal, Quebec, H1M 1M3. Será sepultado 
no Cemitério Le Repos Saint-François d'Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

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

† JOSE TOBIAS PIMENTEL
1936-2021

Faleceu em Laval, no dia 1 
de janeiro de 2021, com 84 
anos de idade, o senhor Jose 
Tobias Pimentel, natural de 
Água de Pau, São Miguel, 
Açores. Esposo da já falecida 
senhora Maria Julieta Dama-
sio. Deixa na dor suas filhas 
Odette (Amancio), Sylvie 
(Rui), seu filho Donny (Karen). 
Seus netos/as Tiffany, Kevin, 
Jason e Felicia. Seus bisne-
tos Noah, Jaxon e Valentina. 
Sua irmã Lourdes Pimentel 
(Armando Vieira), cunhados/
as, sobrinhos/as e restantes 
famíliares 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 6 de janeiro de 2021 das 
18h às 21h. A família agradece todas as manifestações 
de  pesar, neste momento de dor e informa que, o fune-
ral será restrito à família, devido às limitações impostas 
pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Co-
vid-19. O funeral será celebrado com corpo presente 
quinta-feira 7 de janeiro de 2021 na igreja St-Ambroise 
e será sepultado em cripta no Mausoléu St-Martin. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† DEOLINDA LUIS
1935-2020

Faleceu em Montreal, no 
dia 31 de dezembro de 
2020, com 85 anos de ida-
de, a senhora Deolinda 
Luis, natural de Monsanto, 
Alcanena, Portugal. Esposa 
do já falecido senhor Amil-
car dos Santos Cadete. 
Deixa na dor seus filhos/
as Mário (Isabel), José Luis 
(Angelina), Isabel (Silvério), 
seus netos/as Marco, Tanya 
(Xavier), Philippe, Lilianna e 
Carla. Suas bisnetas Elena 
e Alyssa. Seu cunhado An-
tónio, sua cunhada Delfina, sobrinhos/as e restantes 
famíliares e amigos.

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

O velório terá lugar sexta-feira 8 de janeiro de 2021 
das 18h às 21h. O funeral será celebrado com corpo 
presente sábado 9 de janeiro de 2021 às 10h na igreja 
Santa Cruz e será transladada para Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.
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Carlos do Carmo parte, 
deixando um "inestimável contributo"

Morreu esta sexta-feira, no dia 1 de janeiro 
de 2021, o fadista português Carlos do 
Carmo no hospital de Santa Maria, em 

Lisboa. 
Nasceu em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, e 

poucos dias após completar 81 anos acabou por fale-
cer, deixando um percurso artístico excecional ao lon-
go de 57 anos. Despediu-se dos palcos em novembro 
de 2019, na capital portuguesa, momento em que foi 

condecorado pelo Governo com a Medalha de Mérito 
Cultural, pelo seu "inestimável contributo" para a mú-
sica portuguesa.

A medalha foi a última, entre várias distinções que 
recebeu, ao longo da vida artística, como o Grammy 
Latino de Carreira, que distinguiu em 2014, pela pri-
meira vez, um português.

Foi vencedor de diversos prémios nacionais e inter-
nacionais, tendo pisado os principais palcos mundiais 
como o do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, 
do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, 
em Londres.

Cresceu no meio do Fado. 
Filho da fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfre-

do Almeida, ambos proprietários da casa ‘O Faia’, em 
Lisboa, onde, em 1964, Carlos do Carmo iniciou a sua 
carreira na música.

‘No Teu Poema’, ‘Um Homem na Cidade’, ‘Flor de 
Verde Pinho’, ‘Os Putos’, ‘Lisboa, Menina e Moça’, ou 
‘Fado da Saudade’, foram alguns dos temas mais so-
nantes que deixa o artista.

O último adeus a Carlos do Carmo será na próxima 
segunda-feira. As cerimónias fúnebres realizaram-se, 
segunda-feira pelas 9h (hora de Portugal) ou seja 4h da 
manhã em Montreal, na Basílica da Estrela, em Lisboa, 

conforme noticiou ontem a agência Lusa. 
Governo decreta dia de luto nacional
O Governo português decretou um dia de luto na-

cional para segunda-feira, dia 4 de janeiro, pela morte 
do fadista Carlos do Carmo. No mesmo dia em que se 
realizou o funeral do fadista.

"É com extrema consternação e profundo pesar que 
o Governo tomou conhecimento do falecimento de 
Carlos do Carmo e decidiu decretar um Dia de Luto 
Nacional a concretizar-se na próxima segunda-feira, 4 
de janeiro de 2021", refere uma nota do gabinete do 
primeiro-ministro.

BRUNA NÓBREGA
Jornalista da Lusa

ANTÓNIO COSTA

Papel fulcral para libertar o Fado
“Uma perda imensa como amigo e é um momento de 
grande tristeza. Uma forma muito triste de começar 
este ano que queríamos que fosse de viragem". As pa-
lavras foram ontem proferidas por António Costa, que 
relevou o papel decisivo do artista para libertar o Fado 
e reconciliá-lo com a democracia. "Foi fundamental 
para reconciliar o Fado com a nossa democracia e li-
bertá-lo da ideia tão errada da tentativa de apropriação 
por parte do Estado Novo. Foi decisivo para essa liber-
tação", lembrou o primeiro-ministro em declarações à 
agência Lusa.
Recorde-se que Carlos do Carmo foi mandatário de 
António Costa na campanha de 2009 para a Câmara 
Municipal de Lisboa, “uma cumplicidade política que 
se transformou numa bela amizade”, exala o chefe de 
Estado.

FERRO RODRIGUES

“Nome ímpar” do Fado
O presidente da Assembleia da República, Ferro Ro-
drigues, foi uma das primeiras pessoas a manifestar 
ontem o seu pesar pela morte do fadista, recordando-o 
como “um nome ímpar” do Fado e uma “figura rele-
vante” na luta pela liberdade.
“Carlos do Carmo é, inquestionavelmente, um nome 
ímpar do fado e figura incontornável do meio artístico 
e da canção portuguesa, numa carreira de décadas que 
perdurará na memória de todos nós”, disse a segunda 
figura do Estado português, destacando ainda o seu 
papel “na luta pela Liberdade e na construção do país 
de abril, em que tanto se empenhou”.

MARISA

“Um bom amigo, homem generoso”
Também Mariza quis prestar homenagem a Carlos do 
Carmo, apontando-o como “um bom amigo, homem 
generoso, inteligente, observador, muito curioso, e que 
gostava de partilhar".
A fadista, que partilhou vários palcos com Carlos do 
Carmo, disse ainda, em declarações à agência Lusa, 
que ele foi o seu “mestre sem o saber". Mariza realçou 
ainda "as escolhas inteligentes" do artista ao longo da 
sua carreira de mais de 50 anos, e o cuidado no reper-
tório.

MIGUEL ALBUQUERQUE

“Portugal perdeu um dos maiores”
O chefe do Executivo madeirense também não ficou 
indiferente à morte de Carlos do Carmo, lembrando, 
numa mensagem de pesar publicada nas redes sociais, 
que “Portugal perdeu um dos maiores da música” e 
“um dos principais” rostos da candidatura do Fado a 
Património Imaterial da Humanidade.
“Pela sua voz, levou mais do que o Fado além-fron-
teiras. Levou um país inteiro, elevou a Língua Portu-
guesa, enalteceu os nossos poetas, fez viajar a nossa 
tradição, levou a nossa saudade até às comunidades 
portuguesas”, recordou o governante, realçando que a 
sua obra e legado perdurarão entre “um povo que tem 
o fado no seu ADN”.

FILME DE 'UNCHARTED' TEM DIREITO A NOVAS IMAGENS
A produção da adaptação cinematográfica de ‘Uncharted’ parece estar a progre-
dir, com os responsáveis pelo filme a terem partilhado quatro imagens na página 
oficial no Twitter. Ainda que não esteja nenhum dos atores incluído nas fotogra-
fias, as imagens dão a ideia de que o filme de ‘Uncharted’ permanecerá fiel ao 
espírito de aventura caraterístico da série de jogos da Naughty Dog. O filme de 
‘Uncharted’ tem o dia 16 de julho de 2021 como data de estreia.
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DANIEL
VARDI
danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

“Nobres homens de bem, 
jamais ouseis profanar 

este túmulo maldito. Aqui estão se-
pultados demônios viciados no mal e 
aqui devem permanecer eternamente. 
Que o Santo Deus e o Santo Papa vos 
protejam.”
Inscrições em caixões de prata encontrados 
em uma nau portuguesa.

Esqueçam Lestat e Edward Cullen, o mais po-
deroso herdeiro do Conde Drácula da litera-
tura fantástica brasileira - talvez mundial - se 

chama Sétimo e comanda uma gangue de outros 
seis seres sobrenaturais, provenientes da região do 
Rio Douro em Portugal, que além de imortais têm 
super-poderes.
Foram ressuscitados “por engano” por quatro ami-
gos, dos escombros de uma caravela naufragada 
no sul do Brasil e logo que foram acordados come-
çaram umas das histórias mais dinâmicas e impor-
tantes da literatura moderna brasileira, abrindo 
espaço para diversos novos autores e fortalecendo 
o gênero no país.
Seu criador, André Vianco, é um dos nomes mais 
importantes para o reaquecimento da literatura 
fantástica brasileira nos anos 2000. Como tem um 
vasta e bem sucedida carreira como roteirista para 
televisão e cinema, a história que também virou 
banda desenhada ou como chamamos histórias 
em quadrinhos é de uma época pré-stream, anos 
antes das poderosas produções da Netflix, Dis-
ney+ e Amazon Prime - mas certamente merece 
um olhar mais atento das produtoras de conteúdo.
O primeiro livro se chama Os Sete e apresenta o 
despertar das malignas criaturas da noite, um his-
tória que mistura as tradições e requintes de no-
breza dos vampiros europeus em contraste com 
a simplicidade e rudeza das paisagens brasileiras. 
É divertido imaginar como vampiros europeus se 
adaptaram à vida moderna de cidades simples em 
outro continente, que apesar de falarem uma “lín-
gua” parecida, que não é mais a mesma.
A série completa dos super-vampiros tem cinco li-
vros e atualmente pode ser encontrada em versões 
digitais na amazon ou físicas pela editora Leya.
No segundo livro, Sétimo, que leva o nome do mais 
poderoso vampiro português, que na sua forma 
monstruosa tem asas de couro e orelhas pontudas 
e que recebeu do próprio Diabo seu tom especial 
de a presença de outros vampiros e não ser per-
cebido por eles tendo recebido termina com uma 
época batalha no quartel-general de Quitaúna, na 
cidade de Osasco, de origem industrial onde o au-
tor nasceu. Aliás esta é uma das grandes diversões 
da saga, muitos fãs visitam a cidade, aparentemen-
te sem grandes atrações turísticas, para fazerem 

um tour onde as cenas aconteceram.
O próprio autor se declara um escritor de livros 
de entretenimento e faz isso com maestria em suas 
outras obras como Bento, Vampiro-Rei e na Trilo-
gia Turno da Noite, além de duas bandas desenha-
das chamadas o Vampiro do Rio Douro.

Sétimo, o vampíro português 
mais poderoso da literatura

DROPS
Comics+ é uma re-
vista digital sobre cul-
tura pop criada por 
Adriano Gon, que 
acabou de virar papai 
do pequeno Eric. A 
Publicação é grautita 
e pode ser baixada no 
endereço virtual: 
https://www.comic-
plus.com.br/

A primeira série portuguesa da Netflix, 
Glória é um thriller de espionagem his-
tórico centrado na RARET, o escritório 
secreto de retransmissão Livre. Em ple-
no Portugal nos anos 60, a série mostra 
como Glória, uma pequena aldeia do 
Ribatejo, se tornou um improvável palco 
da Guerra Fria, onde as forças america-
nas e soviéticas lutaram através de peri-
gosas manobras de sabotagem para obter 
o controle da Europa.

Cyberpunk - cluster não fizeram. 
NINTENDO SWITCH TEM UMA OFERTA ESPECIAL PARA ESTE INÍCIO DE ANO
Os membros do serviço Switch Online podem desfrutar de uma oferta especial neste início de 2021, com a Activision a dar a ‘Crash Team Racing Nitro-
-Fueled’ um período de experimentação. Os jogadores interessados têm até ao dia 5 de janeiro para experimentarem o jogo, incluindo o modo principal e 
até multijogador local e online. Assim, este período assume-se como uma boa forma de experimentar o que ‘Crash Team Racing Nitro-Fueled’ tem para 
oferecer antes de se decidir por uma compra. O jogo é uma remasterização de ‘Crash Team Racing’, jogo de corridas baseado na série ‘Crasb Bandicoot’ 
lançado para a PlayStation em 1999. Se tem memórias do original então recomendamos que experimente durante estes dias.

Na avalanche de reboots, remakes 
e sucessores que inundou Hollywood 
nos últimos anos, Cobra Kai talvez seja 
a que melhor entendeu como conciliar 
nostalgia e inovação. Sem muitas ex-
pectativas por ser uma produção de bai-
xo orçamento do selo Youtube Originals, 
a série de Karatê Kid não só trouxe de 
volta seu elenco clássico, como também 
introduziu uma nova geração e colocou 
na mesa o debate de o quão saudável é 
estar apegado ao passado. Para a ter-
ceira temporada, a produção mudou de 
casa para a Netflix, e também levemente 
sua abordagem ao saudosismo. O resul-
tado é a melhor leva de episódios até o 
momento.

Além do fato de que se tornou um fe-
nómeno das maratonas ao ser relança-
da pelo streaming, a curiosidade pelos 
capítulos inéditos atingiu níveis altíssi-
mos pela tensa conclusão do ano dois, 
com Miguel (Xolo Maridueña) entrando 
em coma após ser agredido por Robby 
(Tanner Buchanan). Assim, a trama se 
dá conta de que precisa adotar um tom 
um pouco mais dramático, já que natu-
ralmente os senseis Johnny Lawrence 
(William Zabka) e Daniel LaRusso (Ral-
ph Macchio) assumem a culpa pelos er-
ros de seus discípulos.

Se nas temporadas anteriores Cobra 
Kai brincava com a própria condição de 
viver na sombra da trilogia clássica de fil-
mes, aqui há um esforço em argumentar 
que é preciso seguir em frente. O tercei-
ro ano é o mais corajoso em como utiliza 
o passado dos personagens. Há mais 
retornos de atores dos filmes originais, 
especialmente de Karatê Kid 2 (1986), 
mas sua utilização faz de tudo para não 
se prender ao fan service. Sejam amo-
res ou rivalidades antigas, os retornos 
exaltam a necessidade de evolução nos 
protagonistas, sem esquecer memórias 
e aprendizados, mas sim buscando re-
conciliação e abraçando a imprevisibili-
dade do presente e do futuro.
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 P J V E D
1-Liverpool 33 17   9 6   2
2-Man. United 33 16 10 3   3
3-Leicester City 32 17 10 2   5
4-Tottenham 29 16   8 5   3
5-Man. City 29 15   8 5   2
6-Southampton 29 17   8 5   4
7-Everton 29 16   9 2   5
8-Aston Villa 26 15   8 2   5
9-Chelsea 26 17   7 5   5
10-West Ham 26 17   7 5   5
11-Arsenal 23 17   7 2   8
12-Leeds United 23 17   7 2   8
13-Wolverhampton 22 17   6 4   7
14-Crystal Palace 22 17   6 4   7
15-Newcastle 19 16   5 4   7
16-Burnley 16 15   4 4   7
17-B&H Albion 14 17   2 8   7
18-Fulham 11 15   2 5   8
19-West Bromwich   8 17   1 5 11
20-Sheffield U.   2 17   0 2 15

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Milan 37 15 11 4   0
2-Internazionale 36 15 11 3   1
3-Roma 30 15   9 3   3
4-Napoli 28 14   9 1   4
5-Juventus 27 14   7 6   1
6-Sassuolo 26 15   7 5   3
7-Atalanta 25 14   7 4   3
8-Hellas Verona 23 15   6 5   4
9-Lazio 22 15   6 4   5
10-Benevento 18 15   5 3   7
11-Sampdoria 17 15   5 2   8
12-Bologna 16 15   4 4   7
13-Fiorentina 15 15   3 6   6
14-Udinese 15 14   4 3   7
15-Cagliari 14 15   3 5   7
16-Parma 12 15   2 6   7
17-Torino 11 15   2 5   8
18-Genoa 11 15   2 5   8
19-Spezia 11 15   2 5   8
20-Crotone   9 15   2 3 10

 P J V E D
1-Lyon 36 17 10 6   1
2-Lille 36 17 10 6   1
3-Paris SG 35 17 11 2   4
4-Rennes 31 17   9 4   4
5-Marseille 28 15   8 4   3
6-Monaco 27 17   8 3   6
7-Lens 27 16   8 3   5
8-Montpellier 27 17   8 3   6
9-Angers 27 17   8 3   6
10-Metz 23 17   6 5   6
11-Brest 23 17   7 2   8
12-Nice 22 16   6 4   6
13-Bordeaux 22 17   6 4   7
14-Saint-Étienne 18 17   4 6   7
15-Stade de Reims 17 17   4 5   8
16-Nantes 15 17   3 6   8
17-Strasbourg 14 17   4 2 11
18-Lorient 12 17   3 3 11
19-Dijon 12 17   2 6   9
20-Nimes 12 17   3 3 11

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 38 15 12 2 1
2-Real Madrid 36 17 11 3 3
3-Real Sociedad 30 18   8 6 4
4-Villarreal 29 17   7 8 2
5-Barcelona 28 16   8 4 4
6-Sevilla 27 15   8 3 4
7-Granada 24 16   7 3 6
8-Celta de Vigo 23 17   6 5 6
9-Athletic 21 17   6 3 8
10-Real Betis 20 17   6 2 9
11-Cádiz 20 17   5 5 7
12-Eibar 19 17   4 7 6
13-Alavés 18 17   4 6 7
14-Levante 18 16   4 6 6
15-Valladolid 18 17   4 6 7
16-Getafe 17 16   4 5 7
17-Elche 16 15   3 7 5
18-Valencia 16 17   3 7 7
19-Osasuna 14 16   3 5 8
20-Huesca 12 17   1 9 7

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020

 P J V E D GM  GS
1-São Paulo 56 27 16 8 3 47 22
2-Atlético Mineiro 49 27 15 4 8 46 34
3-Flamengo 49 26 14 7 5 46 35
4-Internacional 47 27 13 8 6 41 26
5-Grêmio 45 26 11 12 3 35 22
6-Palmeiras 44 26 12 8 6 37 25
7-Fluminense 40 27 11 7 9 37 31
8-Santos 39 27 10 9 8 38 35
9-Corinthians 39 27 10 9 8 30 30
10-Ceará 36 27 9 9 9 38 37
11-Athletico Paranaense 34 27 10 4 13 24 28
12-Atlético Goianiense 34 27 8 10 9 25 32
13-Red Bull Bragantino 31 27 7 10 10 31 31
14-Fortaleza 31 27 7 10 10 24 25
15-Sport 29 27 8 5 14 23 36
16-Bahia 28 27 8 4 15 33 48
17-Vasco 28 26 7 7 12 26 39
18-Goiás 23 27 5 8 14 27 42
19-Botafogo 23 27 4 11 12 25 39
20-Coritiba 21 27 5 6 16 21 37

Amorim, um ano na Liga: melhor
aproveitamento pontual do que o campeão

4 de janeiro. Foi neste dia, mas em 2020, que Rú-
ben Amorim fez a estreia na Liga. O técnico as-
sumiu então o comando do Sporting de Braga, 

mas um ano depois lidera a Liga com o Sporting, clu-
be que fez dele o treinador mais caro da história do 
futebol (e terceiro mais caro do mundo), ao recrutá-
-lo por dez milhões de euros.

A estreia na Liga foi o prenúncio para um ano de es-
treia em cheio na elite do futebol português. Recruta-
do à formação secundária para substituir Ricardo Sá 
Pinto, Rúben Amorim entrou em cena com uma go-
leada por 7-1 ao Belenenses, no Jamor.

O técnico venceu os sete primeiros jogos no banco 
dos «arsenalistas», cinco deles para a Liga. Pelo meio 
teve os dois duelos da «final four» da Taça da Liga, que 
ergueu a 25 de janeiro. Era apenas o quinto jogo como 
técnico do Sp. Braga.

Amorim esteve apenas dois meses a comandar os 
Guerreiros do Minho. Foram 10 vitórias em 13 jogos, 
com um empate e duas derrotas. Na Liga, em nove jor-
nadas, venceu oito jogos e empatou apenas um: somou 
25 pontos em 27 possíveis (aproveitamento pontual de 
93 por cento). A 5 de março foi anunciado como trei-
nador do Sporting, sucedendo a Silas, antigo colega no 
Belenenses. Custou os tais dez milhões de euros, o que 
gerou desconfiança junto dos adeptos, ainda para mais 
tendo em conta o curto trajeto.

Também entrou a ganhar, frente ao Desportivo das 

Aves (2-0), mas no segundo jogo empatou na difícil 
visita a Guimarães (2-2).

A primeira derrota surgiu ao nono jogo, frente ao FC 
Porto, no Dragão (2-0). Seguiu o empate com o Vitória 
de Setúbal e a derrota com o Benfica, na Luz (2-1), que 
fez com que os leões terminassem a época na quarta 
posição.

A temporada 2020/21 começou com nova desilusão, 
o adeus à Liga Europa diante do LASK Linz, mas na 
Liga o Sporting embalou para a liderança que ocupa 
atualmente, sem qualquer derrota.

Um estatuto que dá sentido ao registo impressionante 
de Rúben Amorim no clube: em 28 jogos pelo Spor-
ting, em todas as competições, o técnico conseguiu 20 
vitórias, empatou cinco jogos e perdeu apenas três. Na 

Liga soma 16 vitórias em 23 jogos, empatou cinco e 
perdeu dois. Fez 53 pontos em 69 possíveis, portanto 
(aproveitamento pontual de 77 por cento).

Quer isto dizer que, no espaço de um ano, entre Sp. 
Braga e Sporting, Amorim disputou 32 jogos na Liga e 
venceu 24, aos quais se somam seis empates. Conquis-
tou 78 pontos em 96 possíveis, o que dá um aproveita-
mento pontual de 81 por cento.

Como tempo de comparação, podemos olhar para 
Sérgio Conceição, que esteve todo este período ao ser-
viço do FC Porto, clube com o qual conquistou o título 
2019/20, e que está agora na segunda posição, ainda 
que à condição. Nas mesmas 32 jornadas da Liga que 
Amorim disputou na Liga, o técnico portista fez 75 
pontos em 96 possíveis. Menos três portanto, o que dá 
um aproveitamento de 78 por cento.

NUNO TRAVASSOS
www.maisfutebol.iol.pt

TIAGO PINTO JÁ ESTÁ EM ROMA: 
                                     «FELIZ POR ESTAR AQUI»
Tiago Pinto, até agora diretor-geral do Benfica, de-

sembarcou esta segunda-feira no aeroporto Fiumici-
no, o principal de Roma, para dar início a uma nova 
etapa da carreira.

«Falaremos sobre transferências mais tarde. Estou 
feliz por estar aqui», limitou-se a dizer aos jornalistas 
que o esperavam no local.
A entrada em funções de Tiago Pinto na Roma en-

quanto diretor-geral estava prevista para 1 de janei-
ro, mas o ex-diretor do Benfica teve covid-19 e, por 
isso, só pôde viajar agora.

FUTSAL: ANA CATARINA PEREIRA NOMEADA 
PARA MELHOR GUARDA-REDES DO MUNDO
Ana Catarina Pereira, guarda-redes portuguesa do 

Benfica, está entre as dez nomeadas ao prémio de 
melhor guarda-redes do Mundo de futsal, revelou o 
site Futsalplanet.
Recorde-se que a guardiã de 28 anos foi galardoa-

da em 2018 e é a única portuguesa e também antiga 
vencedora que esta entre as nomeadas para o prémio 
que é atribuído desde 2015.
As brasileiras Ana Carolina Sestari (Montesilvano 

C5), Giga (AFF Chapecó) e Regi (Leão da Serra), as 
espanholas Caridad García Díaz (Poio Pescamar) e 
Marta Balbuena Navas (Atlético Navalcarnero), a ita-
liana Angelica Dibiase (Città de Falconara), a russa 
Anastasia Ivanova (FK Aurora Sankt-Peterburg), a 

iraniana Zeinab Karami (Mes Rafsanjan) e a japonesa 
Ayaka Yamamoto (SWH Ladies) são as concorrentes 
de Ana Catarina Pereira.



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 5 JANVIER 2021   | 17 DESPORTO

1-Sporting 32 12 10 2 0 28 8
2-FC Porto 28 12 9 1 2 31 15
3-Benfica	 28	 12	 9	 1	 2	 26	 13
4-SC Braga 24 12 8 0 4 21 12
5-V. Guimarães 19 11 6 1 4 13 10
6-Paços de Ferreira 19 12 5 4 3 15 12
7-Santa Clara 14 12 4 2 6 11 15
8-Marítimo 14 12 4 2 6 14 16
9-Nacional 13 11 3 4 4 11 13
10-Moreirense 13 12 3 4 5 8 13
11-Gil Vicente 13 12 3 4 5 9 12
12-Belenenses SAD 12 12 2 6 4 6 9
13-CD Tondela 12 12 3 3 6 10 20
14-FC Famalicão 11 12 2 5 5 13 20
15-Rio Ave 11 12 2 5 5 6 15
16-Portimonense 11 12 3 2 7 9 14
17-Boavista 10 12 1 7 4 12 20
18-Farense 9 12 2 3 7 12 18

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
02/01 Sporting  2-0  SC Braga
03/01 CD Tondela  1-0  Famalicão
  Marítimo  0-0  Boavista
  P. Ferreira  2-0  Rio Ave
  FC Porto  3-0  Moreirense
04/01 Santa Clara  1-1  Benfica
  Gil Vicente  0-0  Belenenses
  Portimonense  2-0  Farense
21/01 Guimarães 15:15  Nacional

13ª JORNADA
07/01 Nacional 13:30 Sporting
  SC Braga 16:00 Marítimo
08/01 Rio Ave 14:00 Portimonense
  Benfica 14:00 CD Tondela
  Famalicão 16:00 FC Porto
09/01 Moreirense 12:00 Guimarães
  Boavista 15:30 Santa Clara
10/01 Farense 15:00 Gil Vicente
  Belenenses 20:00 P. Ferreira

1-Estoril Praia 33 14 10 3 1 25 9
2-Feirense 27 14 8 3 3 22 13
3-Académica OAF 25 13 7 4 2 16 8
4-FC Penafiel 24 14 7 3 4 22 18
5-GD Chaves 24 14 7 3 4 20 15
6-CD Mafra 22 13 7 1 5 21 16
7-FC Arouca 22 13 6 4 3 14 11
8-FC Vizela 22 14 6 4 4 18 20
9-Casa Pia 17 13 4 5 4 17 22
10-Benfica B 16 14 5 1 8 24 21
11-CD Cova Piedade 16 14 4 4 6 16 21
12-Vilafranquense 15 13 3 6 4 13 16
13-SC Covilhã 15 13 4 3 6 15 15
14-Académico de Viseu 14 13 3 5 5 9 13
15-FC Porto B 12 14 3 3 8 20 26
16-Leixões 10 12 2 4 6 11 17
17-UD Oliveirense 10 13 2 4 7 11 20
18-Varzim 7 14 1 4 9 7 20

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
03/01 Benfica B 4-0 UD Oliveirense
  CD Mafra 1-2 GD Chaves
  Feirense 1-2 FC Vizela
  Varzim 1-1 Vilafranquense
  Leixões 0-0 SC Covilhã
04/01 C. Piedade 1-1 FC Porto B
  Estoril Praia 3-1 FC Penafiel
05/01 A. de Viseu 10:00 Casa Pia
  FC Arouca 15:15 Académica

15ª JORNADA
09/01 GD Chaves 6:00 Estoril Praia
  Vilafranquense 12:00 A. Viseu
10/01 FC Penafiel 6:15 Varzim
  Oliveirense 10:00 Feirense
  SC Covilhã 10:00 Benfica B
  Casa Pia 12:00 FC Arouca 
  FC Vizela 12:00 C. Piedade 
11/01 FC Porto B 15:00 Leixões
  Académica 13:30 CD Mafra

23/12 FINAL: FC PORTO 2-0 BENFICA

11/01 Marítimo  16:15  Sporting
12/01 Rio Ave  9:00  Estoril Praia
  Moreirense  12:00  Santa Clara
  Nacional  14:00  FC Porto
  Club Football Estrela  16:15  Benfica
13/01 SC Braga  10:30  Torreense
14/01 Fafe  11:00  Belenenses SAD 
  Gil Vicente  15:30  Académico de Viseu

8º-DE-FINAL

Jesus: «A equipa quebrou
depois da saída do Gilberto»

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em decla-
rações na flash interview da SportTV+ após 
o empate frente ao Santa Clara (1-1), da 12.ª 

jornada da Liga:
«A primeira parte foi muito boa, com muita qualida-

de. Um golo bonito, com algumas situações bonitas. 
Dominámos todos os momentos do jogo. Quando o 
Gilberto saiu a equipa quebrou, não só defensivamen-
te. A equipa quando sofreu o golo, ficou um pouco 
preocupada. Depois do 1-1 voltámos à normalidade, 
mas já não fomos uma equipa tão perigosa. Dominá-
mos o jogo, mas não criámos grandes oportunidades. 
E o Santa Clara defendeu-se bem. Perdemos dois pon-
tos, num campo difícil, com uma equipa que se bate 
bem, mas tínhamos todas as oportunidades de sair da-
qui com uma vitória. 

[Substituições] Tentámos mexer com o jogo. Há vá-
rios jogadores que es~taio de fora, tentámos dar mais 
criatividade à equipa. Não conseguimos ganhar os cor-
redores com tanta facilidade. Também é verdade que o 
Santa Clara se fechou bem. Tentámos mexer, mas não 

REDAÇÃO DO MAISFUTEBOL
www.maisfutebol.iol.pt

conseguimos mexer com o jogo.
[Diferença pontual para o Sporting preocupa] Não, 

estamos todos colados no segundo lugar, estamos na 
12.ª jornada e há muito campeonato. Espero bem po-
der recuperar o plantel todo. Tudo isso tem influência 
no plantel, mas não tem nada a ver com o jogo hoje. 
Devíamos ter ganho, tivemos todas as possibilidades 
para ganhar.

[Gilberto] Tem um golpe muito profundo na cabeça, 
não sei quantos pontos vai levar. Foi a nossa primeira 
quebra.»

Depois do temporal, não veio a bonança para o 
lado do Benfica.

Depois do mau tempo no domingo, que obri-
gou à interrupção do jogo nos minutos iniciais, o tempo 
estava bem mais favorável para a prática do futebol esta 
segunda-feira. Apesar do muito vento, a chuva só caía 
a espaços, timidamente. O relvado, esse, aguentou-se e 
permitiu o encontro. Com o placard a assinalar 4 minu-
tos e 50 segundos, o jogo retomou com um lançamento 
lateral a favor do Santa Clara.

E na retoma, as duas equipas pareciam estar com ‘fome 
de bola’. O Benfica assumiu a posse de bola, mas não 
conseguia penetrar no último terço do terreno devido 
ao bloco compacto e solidário do Santa Clara. Com as 
linhas muito juntas, a equipa açoriana procurava tapar 
todos os buracos e pressionar rapidamente o homem 
‘encarnado’ com bola.

Os minutos foram passando, o Benfica foi dominando 
a posse de bola, mas apresentava dificuldades no últi-
mo passe. Já o Santa Clara procurava manter a equipa 
junta, organizada e não se inibia de trocar a bola quan-
do era preciso. Quando possível, procurava explorar o 
contra-ataque: aos 30 minutos, Jean Patric recuperou a 
bola ainda no seu meio-campo, executou uma corrida 
maradoniana até à baliza contrária, mas na hora ‘H’, viu 
o remate travado por um crucial corte de Vertonghen.

Aos 33 minutos, bastou a defensiva açoriana facilitar 
para a resposta ‘encarnada’ ser fatal. Através de uma 

SANTA CLARA  1-1  BENFICA

Depois da tempestade, o naufrágio
excelente triangulação, a ofensiva benfiquista desmon-
tou os defesas do Santa Clara e a dupla Waldschmidt/
Darwin voltou a dar frutos. O alemão combinou com 
Rafa, assistiu Darwin e o uruguaio não facilitou. Tudo 
ao primeiro toque – estava feito o 1-0.

Catapultado com o golo, três minutos depois o Ben-
fica esteve próximo do segundo. Cruzamento de Rafa 
e Waldschmidt, solto de marcação, rematou ao lado 
do poste esquerdo. Em vantagem, o Benfica ficou mais 
confortável no encontro e passou a trocar a posse de 
bola no meio campo contrário, sem, contudo, criar 
grandes oportunidades de golo. No final do primeiro 
tempo, a posse de bola era clara: 64 por cento para o 
Benfica, 36 para o Santa Clara. O Benfica já não con-
seguia estar em vantagem ao intervalo nas últimas três 
deslocações (Boavista, Marítimo e Gil Vicente).

Com pouco tempo decorrido do segundo tempo, um 
choque duro entre as cabeças de Jean Patric e Gilber-
to (levando os açorianos a pedir penálti) obrigou a que 
ambos fossem substituídos.

Para a segunda parte, a equipa de Daniel Ramos apa-
receu com vontade de mudar o marcador. Mais con-
fiantes, os jogadores do Santa Clara instalaram-se no 
meio-campo contrário e pareciam colocar a defesa do 
Benfica em sentido.

E a vontade seria recompensada: aos 60 minutos che-
garia o golo do empate. Cruzamento largo de Lincoln, 
Cryzan executou um remate acrobático e, no meio da 
confusão, Fábio Cardoso cabeceou certeiro para o fun-
do das redes açorianas.

Mas, após o golo, os açorianos não se meterem à de-
fesa. O cronómetro ia avançando e, a cheirar a empate, 
o Benfica carregou para tentar chegar à vitória. Os ‘en-
carnados’ passaram a jogar no meio-campo contrário e 
despejaram várias bolas para a área de Marco.

Esforçada, e com alguns calafrios à mistura, a linha de-
fensiva do Santa Clara foi conseguindo aliviar o perigo 
da baliza de Marco. E conseguiu, com sucesso, travando 
o Benfica nos Açores. Depois do temporal, não veio a 
bonança para o lado do Benfica.

MEIAS-FINAIS
19/01/2021 Sporting  14:45  FC Porto
20/01/2021 SC Braga  14:45  Benfica
FINAL: 23/01/2021 Sporting/FC Porto 14:45 SC Braga/Benfica
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB: 
RSFA.CA

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS

ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.

ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444
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