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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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Vivemos num mundo aterro-
rizado por esse vírus que esta 
assustando o Mundo, nos faz 

desconfiados, medrosos dos contactos, até da própria 
família. 

O nosso mundo tornou-se frio, perdeu todo o calor e 
ameaça o nosso coração como um sono Perigoso, gosta-
ríamos de ter um calor humano como antes consistente 
e profusão que nos garante o apoio, à compreensão, o in-
tercambio, o amor. Mas perdidos nesta gaiola de confi-
namento, sentimo-nos fechados para todos os caminhos 
que poderia conduzir-nos uns aos outros e abrir-nos o 
acesso à uma ternura mais certa, necessária e vital. A cir-
cunstância da sociedade e do mundo de hoje são mui-
to diferentes como todos sabemos e compreendemos, 
embora não se tenhas perfeita consciência tivemos de 
muda o nosso estilo de vida e de mentalidade ou pensa-
mento. Temos que abrir à nossa vida e o nosso ser para 
as novas realidades que são apresentados no dia a dia. 
Não podemos voltar ao passado, temos que encaminhar 
e readaptar-se ao novo ambiente geral da sociedade em 
que vivemos, na esperança que todo esta maldição, que 
nos aflige, acabe e nos traga à fraternidade, o amor entre 
todos e voltar a vida normal.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal 
A Voz de Portugal

Um Mundo aterrorizado
por esse Maldito Vírus

PERNA DE PORCO PERNA DE PORCO 
COM OSSOCOM OSSO
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QUEM SÃO ELES???

RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

BOCA DO INFERNO

Prometam-me insensatez

Tem sido um ano inteiro disto. 
Depois do confinamento, pu-

demos voltar a sair, sim, mas 
com prudência. No verão, o número de infecções bai-
xou, sim, mas havia que manter a prudência. Agora 
chegou a vacina, sim, mas não é ainda 
o momento de abandonar a prudência. 
Eu compreendo a necessidade da pru-
dência, claro, e sou a favor de que seja 
recomendada. 

Mas confesso que anseio pelo mo-
mento em que um dirigente da área da 
saúde convoque uma conferência de 
imprensa para dizer que já podemos 
comportar-nos sem prudência nova-
mente – e, tal como deu conselhos so-
bre o comportamento mais correcto, 
proponha agora ideias para comporta-
mentos insensatos. 

Tenho fantasiado tanto com o discur-
so que alinhei umas ideias e gostaria de 
as oferecer a alguém da Direcção-Geral da Saúde, para 
quando a altura chegar:

“Caro povo português,
Chegámos finalmente ao momento em que o vírus 

deixou de ser uma ameaça. Acabou. Basta de metáfo-
ras sobre túneis com luz ao fundo. Já saímos do túnel. 
Esqueçam o túnel. Neste momento há túnel ao fundo 
da luz. Se olharem para trás ainda conseguirão ver o 
túnel muito pequenino, lá ao longe. As autoridades de 
saúde têm agora o prazer de incentivar balbúrdias de 
todos os tipos. 

Mas coisas da mais desenfreada libertinagem: janta-
res, festas em quartos escuros exíguos, 
convívios em que centenas de pessoas 
saltam por cima de fogueiras feitas com 
frascos de álcool gel. 

Besuntem-se todos com aquelas com-
potas que o sr. subdirector-geral da 
saúde recomendou que oferecessem no 
Natal e esfreguem-se uns nos outros. 

À confiança. 
Os meus colegas e eu reunimos esta 

manhã e deliberámos que estão reu-
nidas condições para a mais lasciva 
devassidão. Está a valer tudo. Eu que 
veja alguém de máscara ou a desinfec-
tar as mãos. A GNR tem ordens para 
deter quem esteja a comportar-se ajui-

zadamente. Se tiverem conhecimento de que vizinhos, 
amigos ou familiares estão a evitar ajuntamentos e gal-
derice, não hesitem em denunciá-los. 

O Governo vai criar uma app para localizar refeições 
em que não haja pelo menos uma pessoa embriagada 
e corrigir a situação através da ingestão obrigatória de 
medronho. 

Não se esqueçam: protejam a vossa saúde mental e 
aproveitem para finalmente se divertirem à balda. 

Por Portugal. Muito obrigado.”

FELIZ ANIVERSÁRIO
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JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal

Ataques à Democracia

Se atirarmos um olhar, mesmo 
que superficial, aos eventos da 
História que foram prelúdio de 

transformações desastrosas perpetradas por perso-
nagens desumanos, ambiciosos ou simplesmente in-
sanos, verificamos que estes começaram por simples 
afrontas ao chamado status quo da vida das socie-
dades, que foram esticando a corda, mais e mais, até 
que quando a sociedade acordou já estava tomada de 
assalto. 

Assim como a rã cuja água na qual está mergulhada 
vai sendo aquecida a pouco e pouco e acaba por ser 
morta sem tentar se salvar, por não se aperceber do 
perigo que corre e que vai espreitando pouco a pou-
co, assim a sociedade se vai habituando, acomodando 
e tolerando os atropelos à democracia. O regime nazi 
começou assim e a sociedade, inebriada que estava, 
aceitou e tolerou um regime que perpetrou alguns dos 
crimes mais desumanos da História da Humanidade 
recente. A semana passada o capitólio dos Estados 
Unidos da América (EUA) foi palco de um golpe de 
estado subtil. À maioria passou despercebido como 
um espetáculo triste de uma turba de desordeiros, mas 
na realidade assistimos àquilo a que alguns filósofos 
clássicos já nos tinham prevenido como sendo uma 
degenerescência da própria democracia. Alguns des-
ses filósofos, entre os quais Platão (os cinco regimes de 
Platão), Aristóteles e Polybius (Kyklos, o ciclo de go-
vernos das sociedades), referem o declínio da demo-
cracia com a perda de valores morais e éticos levan-
do a sociedade, e em particular o seu governo, refém 
de uma massa popular desorientada que intimida as 

instituições. Nesse momento, o aparecimento de um 
líder nessa massa popular pode levar o que resta de 
uma democracia para outra forma de governo onde 
impera a lei do mais forte, do mais influente ou do 
mais poderoso criando vasto campo para a iniquidade. 
Não é por acaso o que assistimos nos EUA? Trump foi 
“eleito” como líder de uma massa popular, tão deso-
rientada com os erros que pretende instituir quanto os 
seus elementos sintonizarem-se com o seu líder por, na 
realidade, serem idênticos a ele mesmo. Nessa massa 
popular há certamente os desiludidos que ainda não 
se aperceberam da realidade e preferem permanecer 
na ilusão do messias salvador que Trump pretende re-
presentar. 

O perigo é grave, a democracia está em perigo, e pior 
do que isso, as nossas liberdades, o respeito a que so-
mos devidos está em perigo de ser posto de lado pois 
essa massa popular desorientada apenas quer ver o seu 
ponto de vista, o que contraria qualquer princípio de-
mocrático e coloca toda a sociedade americana em ris-
co de um conflito mais grave. O facto de se ter deixado 
as mentiras avolumar ao longo destes últimos anos é 
um dos principais fatores que alimenta toda esta his-
teria. Há coisas que não se podem deixar passar logo 
de início. Aqui o partido republicano tem imensas res-
ponsabilidades que certamente a história virá colocar 
nos devidos termos. Mas como cidadãos temos tam-
bém responsabilidade em alimentar esta histeria, esta 
loucura, que outro nome não tem. 

Em Portugal também assistimos a diversos eventos 
que marcam um declínio da democracia, um apo-
drecer das instituições pois os valores fundamentais 
perdem-se e vale apenas o proveito individual ou de 
movimentos que vivem à sombra do poder. O escolhi-
do pelo governo português para procurador europeu 
é a última machadada na justiça, que terá começado 
com a não recondução de Joana Marques Vidal como 
Procuradora Geral da República. O processo de sele-

ção do procurador europeu está cheio de falsidades, 
desculpas esfarrapadas, e agora pela boca do primei-
ro ministro, desculpa-se e distrai o cidadão desatento 
alegando uma campanha de difamação internacional, 
alegadamente perpetrada por Miguel Poiares Maduro 
e Paulo Rangel! Mas em que país se está a transformar 
Portugal? 

A infiltração das instituições democráticas por ele-
mentos simpáticos a esta ou aquela ideologia política 
é outro aspeto da deterioração da democracia. Não 
mais valem os valores da lei, substituídos que são pelo 
compadrio, autoindulgência e parcialidade. A tudo 
isto assiste a sociedade, que lentamente, pela sua com-
placência, anui a todas estas marcas de declínio. Já vi-
mos no passado, mesmo recente, que a acomodação 
àquilo que não está correto cedo ou tarde, muitas vezes 
mais cedo do que se julga, traz as devidas consequên-
cias. Ao cidadão cabe estar atento, analisar friamente 
e de forma pragmática a realidade sem se deixar cair 
em devaneios próprios ou alheios. Uma das principais 
ferramentas para o cidadão se manifestar é através do 
voto, ou, quando não há eleições, as sondagens. Par-
tindo do princípio que as sondagens são fidedignas e 
bem elaboradas, manifestarmos a nossa intenção de 
voto nos participantes nestes atentados à democracia é 
apoiarmos a sua linha de pensamento e linha de ação. 
Defender o seu oposto político, no âmbito da eterna 
dicotomia esquerda-direita política, apenas por se 
opor, também não chega. Há que ter responsabilidade, 
bom senso, bondade e motivação para não deixar os 
elementos desagregadores destruírem o pouco que se 
tem avançado depois da Segunda Grande Guerra.

EUA: 15 mil membros da Guarda Nacional
mobilizados para a posse de Biden
Perto de 6.200 militares já estão presentes na 

capital federal e no fim de semana serão no 
total 10.000, disse aos jornalistas o general 

Daniel Hokanson.
Cerca de 5.000 soldados suplemen-

tares podem ainda juntar-se aos ou-
tros destacados na cerimónia de to-
mada de posse de Biden.

Neste momento, a missão limita-se a 
um apoio logístico à polícia local e só 
serão autorizados "em último recur-
so" a fazer detenções, caso a situação 
fique fora de controlo, acrescentou o 
mesmo elemento, que supervisiona o 
gabinete da Guarda Nacional no Mi-
nistério da Defesa.

O Pentágono foi criticado por ter 
tardado a enviar a Guarda Nacional 
no passado dia 06 de janeiro, quando apoiantes do pre-
sidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, 
invadiram o Capitólio, semeando o caos. A violência 
provocou cinco mortos.

Segundo o general Hokanson, "o nível de violência" 
dos manifestantes "não tinha sido antecipado".

Na semana passada, começaram a circular nas redes 

sociais novos apelos para agir no dia 17 de janeiro e a 
presidente da câmara de Washington, Muriel Bowser, 
prolongou o estado de emergência até dia 20 para vol-
tar a impor o recolher obrigatório, se for necessário.

MARCELO INFETADO. DA ESQUERDA À DIREITA, REAÇÕES DOS CANDIDATOS A BELÉM
O Presidente Marcelo está infetado com a Covid-19 e, assim que a notícia chegou a público, através da Presidência da República, os candidatos 
presidenciais começaram a reagir nas redes sociais. Marisa Matias indicou que contactou com Marcelo, "lamentando que tenha testado positivo à 
Covid-19". A candidata do Bloco de Esquerda deixou ainda votos de melhoras e rápida recuperação. Contactei agora Marcelo Rebelo de Sousa, 
lamentando que tenha testado positivo à Covid-19. Desejo-lhe as melhoras e faço votos de rápida recuperação. — Marisa Matias. Acabo de saber q 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está com covid. Desejo q continuação de falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento— Ana Gomes. 
Espero que Marcelo Rebelo de Sousa não venha a desenvolver quaisquer sintomas, desejando-lhe uma rápida e forte recuperação— Tiago Mayan.
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MANUEL CARVALHO
lusocanadianos@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal

CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

Germano Rocha

É minha intenção nas minhas 
próximas crónicas enaltecer 
valores da nossa comunidade, 

de diferentes quadrantes,  que andam longe das luzes 
da ribalta. Lá diz a voz do povo que quem não é fala-
do é esquecido.

Um deles é o músico e fadista Germano Rocha, com 
um percurso artístico digno dos maiores elogios. Pes-
soa simples, diria mesmo  humilde, de grande afabili-
dade e simpatia, com quem é sempre um prazer cava-
quear.

Já não me recordo com exactidão quando se deu  o 
nosso primeiro encontro mas tenho bem presente que, 
mais tarde,  no decorrer dos preparativos para um jan-
tar de homenagem ao saudoso Joviano Vaz, que ocor-
reu há alguns anos no restaurante Chez le Portugais,  
lhe pedi para musicar e interpretar uma poesia do 
homenageado ao que ele acedeu prontamente, com a 
disponibilidade de sempre.

Mais recentemente, em 2017, numa homenagem 
póstuma a Joviano Vaz, num evento literário promo-

vido pela Biblioteca José d’Alamansor, mais uma vez 
acedeu ao meu convite para colaborar com a organi-
zação, ocasião que foi aproveitada para aflorar o seu 
percurso singular.

Posto isto, quem é Germano Rocha? Sem grandes 
pretensões, aqui deixo a sua biografia colhida na sua 
página na internet pela qual os leitores já poderão ava-
liar a dimensão artística e humana deste homem, que é 
de toda a justiça realçar.

Germano Rocha, na realidade Germano Pereira da 
Rocha, nasceu em Santa Marta de Portuzelo, berço do 
folclore minhoto. Após os estudos técnicos que o le-
varam ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
Paris foi  o primeiro ponto visado por Germano Ro-
cha. Pouco tempo depois da sua chegada à Cidade da 
Luz, foi descoberto pelo o célebre musicógrafo francês 
Jean Witold. 

Este encontro permitiu a Germano Rocha realizar 
em pouco tempo vários  discos, gravados pelas firmas 
Polydor e Barclay. Após os discos, sucederam-se  vá-
rias  representações  nas televisões e espectáculos, não 
apenas em  França, como também na Bélgica, Suissa, 
Dinamarca, etc. 

Tendo conhecido as principais cidades da Europa e 
alguns centros em Marrocos,  o desejo de conhecer a 

América levou-o a Montreal em 1967, data na qual se 
realizava a grande Exposição Internacional denomina-
da «Terre des Hommes».   

Assim começou o  vaivém entre Paris et Montreal, 
porque no ano seguinte à Exposição o, o Ministério da 
Cultura convidou-o, a voltar ao Canadá, desta vez para 
realizar uma digressão artística pelas principais salas 
de espectáculos do país. 

Em 1978 e 1979, foi nomeado pelo Ministério dos 
Negócios  Estrangeiros de Portugal, comissário geral 
do pavilhão de Portugal  no certame internacional de « 
Terre des Hommes » em Montreal. 

Germano Rocha conseguiu reunir no mesmo pavi-
lhão Portugal continental, as regiões autónomas da 
Madeira e dos Açores  e também o território de Macau.

Esta exposição, mereceu os melhores elogios da im-
prensa canadiana.

Em Montreal, o artista lançou alguns trabalhos a que 
deu o título genérico de “Germano Rocha chante Les 
grands Poètes Portugais”.

Durante vários anos, foi proprietário dum restauran-
te de cozinha portuguesa na cidade do Quebeque.

Germano Rocha, é membro da “Guilde des Musi-

ciens du Québec”, da “Sociedade dos Autores Compo-
sitores do Canadá, e membro Honorífico da Confraria 
des Enologistas do Québec.

O Canadá já o homenageou, escolhendo uma das 
suas canções escrita em francês, para ser arquivada  no 
Museu do Homem da cidade de Ottawa na selecção 
intitulada  “Many are strong among the Strangers”

Presentemente, reformado, reparte a sua vida entre o 
Canadá e Portugal

SAUDADES
SILENCIOSAS
Quem algum dia sofreu
Saudades silenciosas,
Por certo deve saber
Como elas são dolorosas.

É uma dor que não dói, 
É um sofrer sem esperança.
Sensação desagradável
Que nos fica na lembrança.

Se as pudesse controlar
E as tornar harmoniosas,
Mas são difíceis de olvidar
As saudades silenciosas!

Poesia de Deolinda Xavier Cabo
Pintura de Maria João Sousa (Majao)

(Do livro “Pintar Poemas”, a publicar em 2021)
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Vamos continuar  
a nos proteger!

Tussa em sua própria 
manga

Lave as mãos

Evite aglomerações

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545 20
-2

10
-2

32
W

Cubra seu rosto  

Obrigatório em todos os 
tipos de transporte público 
e em locais públicos 
fechados ou parcialmente 
fechados para todas as 
pessoas com 10 anos de 
idade ou mais.
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SYLVIO MARTINS
sylviomartins@avozdeportugal.com
jornalista de A Voz de Portugal

COMUNIDADE

Notícias esquecidas do ano 2020

É importante notar todos os even-
tos, quer sejam positivos ou ne-
gativos, no jornal A Voz de por-

tugal. Houve dois momentos marcantes este ano por 
causa do COVID-19.

Devemos compreender que esta doença do COVID 
chegou e mudou tudo em poucos dias e não será ama-

nhã que tudo isto se vai  resolver. Devemos compreen-
der que, hoje em dia, tudo está cada vez mais compli-
cado, com máscaras, preços a subir de todos os lados, e 
como devemos compreender quando um negócio está 
fechado, porquê continuar a ajudar os outros?

O jornal A Voz de Portugal está no meio desta gran-
de crise, tal como os outros compatriotas do meio da 
comunicação social através do mundo, servindo as 
suas comunidades respectivas e  informando ajudan-
do o mais possível. Um jornal comunicou-nos 
a semana passada que eles fecharam as portas 
em 2020. Deixando a sua marca na história da 
comunidade portuguesa de Toronto e realçan-
do alguns eventos mais significativos. Foi uma 
notícia muito triste, antigamente em Toron-
to havia 15 jornais comunitários para servir a 
gente lusa.. Hoje em dia, há mais ou menos 5 
jornais. É muito triste ver a média jornalística 
desaparecendo pouco a pouco. Toda a equipa 
administrativa e jornalística deste jornal, faz 
um momento de silêncio ao nosso colega Voice. O 
mais importante é que este jornal não fica esquecido 
na história da comunidade de Toronto.

Na mesma onda do desaparecimento dos Órgãos de 
Comunicacão Social sublinhamos o da Rádio Portu-
gallíssimo.

Uma rádio que eu gostava de ouvir de vez em quando 
ao domingo, e que tratava de um pouquinho de tudo 
sobre a comunidade, notícias, cultura, desporto, sem 

esquecer as brincadeirinhas do Tótó todas as semanas. 
Sempre adorei a simpatia e carismo que a Rádio tinha.  
E quando a COVID chegou, foi uma escolha muito 
difícil, mas decidiram encerrar este util projecto. Um 
dia, quando toda esta pandemia  passar, vamos jantar 
juntos e beber em honra deste projecto inacabado. A 
comunidade de Montreal ficou mas pobre, mas espe-
ro que a Portugalíssimo vai de quando em vez dar-nos 
umas notícias. Até a próxima.

HAVERÁ MAIS FILMES DOS AVENGERS "A DADA ALTURA": A fase 4 do Universo Cinemático da Marvel (MCU) não contempla nenhum filme dos Avengers. O final 
de ‘Avengers: Endgame’ lançou diversas dúvidas relativamente a muitos dos super-heróis da equipa e à sua continuidade na mesma. Mas os Avengers vão voltar a juntar-se 
no futuro, assegurou Kevin Feige, o presidente dos Marvel Studios. O IGN falou com Feige à margem de uma conferência de imprensa sobre a série da Disney+ ‘WandaVi-
sion’. Questionado sobre o regresso dos Avengers, o presidente dos Marvel Studios não especificou uma data mas deu uma resposta positiva. “Tenho de acreditar que sim. 
Tenho de dizer que sim, a dada altura”, afirmou Kevin Feige. Embora não contemple nenhum filme dos Avengers, a fase 4 da Marvel está recheada de filmes e séries. Há 11 
longas-metragens no horizonte, entre as quais ‘Black Widow’ (estreia em maio de 2021), um novo filme de Spider-Man (estreia no final deste ano) e ‘Thor: Love and Thun-
der (2022). Várias séries vão chegar à Disney+. Para além de ‘WandaVision’, ‘Falcon and the Winter Soldier’ e ‘Loki’ são projetos aguardados com expectativa pelos fãs.
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A Covid-19 já está presente na comunidade
SYLVIO MARTINS
sylviomartins@avozdeportugal.com
jornalista de A Voz de Portugal

É dificil acreditar que desde março 
2020 estamos nesta situação. Mui-
tos não acreditam que isto está 

a acontecer mas devemos acreditar nos número de 
hoje...

230 690 casos confirmados no Quebeque, há 1 436 
casos hospitalizados, 211 intensivos e 8 737 mortos no 
Quebeque... isto são números que fazem medo.

Sábado passado começou o confinamento "couvre-
-feux ou Lockdown" à partir das 20h da noite durante 
um mês, não pudemos sair de casa e lojas e vários ser-
viços estão fechados durante o dia. As igrejas através 
do Quebeque estão encerrados. Se precisares de algu-
mas coisas não identificadas como uma necessidade 
primária, não vais poder comprar. Acho isto injusto 

porque eu devia comprar luvas para as crianças, e, hoje 
em dia, não posso. 

Hoje em dia, é mentir que "tudo vai ficar bem" por-
que neste momento, nada está bem... 

25% dos negócios estão a cair um atrás do outro, fa-
lei com um representante de um banco na parte co-
mercial e ela disse-me que, que ela nunca viu tantas 
falências na sua vida. A todas as semanas há mais de 
30 comércios que fecham as suas portas, e a pressão e 
estresse familiar e comercial estão cada vez a afetar o 
povo, e isto não é só os "Québécois" mas sim os negó-
cios portugueses. De dia em dia vejo pessoas quase a 

chorar, que nada está bem.
Noutro lugar estou sempre em 

contacto com um dos artistas da 
nossa comunidade, Nelson Morei-
ra, que apanhou a COVID-19 e que 
informa-me que está a sobreviver 
com alguns efeitos bastante chato tal 

como a perda do gosto e outros desconfortos que tudo 
isso traga. Força Nelson, vais conseguir...

Noutro ponto positivo a vaccinação já está andando 
pouco a pouco e que várias pessoas que trabalham nos 
hospitais estão a receber a vaccinação. Muitos pensa-
vam que isto iria mais de pressa mas vai tomar o seu 

tempo. A semana passada tive a informação que o 
nosso amigo e bem feitor Luis Pereira recebeu a vacina 

daPfizer. Após de ter recebido a vac-
cina ele está em boa forma e vai con-
tinuar a ajudar o hospital Ste-Marie's 
na secção da urgência. Força amigo!

Falando um pouco sobre isso acha-
mos que apesar de muitos ter medo 
desta nova vacina, devemos perceber 
que quando a vacina será na segun-

da e terceira vaga de vacinação vamos poder chegar a 

uma vida normal, e sem esta vaccinação vamos con-
tinuar com esta vida anormal que é esta... uma vida 
triste sem festa e sem nada...

Para finalizar quero vos informar a trista notícia 
que a casa dos idosos da Santa Cruz "Le Foyer Santa 
Cruz", tem quatro casos positivos. Neste momento há 
duas pessoas no hospital com graves consequências 
da COVID-19 e que neste momento há vária medidas 
que foram organizadas para não propagar esta doença 
através do lar dos idosos da Santa Cruz. 

Boa sorte e façam atenção. 

FILHO DE DAVID BOWIE HOMENAGEIA FALECIDO PAI 5 ANOS APÓS A SUA MORTE
Duncan Jones, filho de David Bowie, recorreu ao Twitter para homenagear o falecido pai, cinco anos após a sua morte. 
"Hoje [10 de janeiro] faz cinco anos desde a morte do meu pai. Estamos todos um pouco tristes, a lidar individualmente, cada um à sua maneira. 
Mas é notável e encanador que o meu pai ainda seja tão amado por tantos. Sim, ele faz falta... mas com tanto 'dele' no trabalho que fez, ele 
claramente ainda está aqui", escreveu, este domingo, na rede social.
Perante a partilha, foram muitas as mensagens de apoio que Duncan recebeu. Veja abaixo todas as reações.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam 
uma constante na sua vida!~Saúde: Ultrapassará 

qualquer problema graças à sua força de vontade. Dinheiro: Terá 
segurança e estabilidade. Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

TOURO: Carta Dominante: A Torre, que significa 
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais 
abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver 
resolvidos mais problemas. Saúde: Cuide da sua saúde, 

faça mais exercício. Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá 
atingir o seu objetivo. Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado, que 
significa Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas 
o influenciem, tenha mais confiança na pessoa que está 

consigo. Saúde: Tenha cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: 
Seja cauteloso com os gastos.
Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

CARANGUEJO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Seja mais confiante e menos impressionável. 

Defenda-se pensando no Bem! Saúde: Imponha mais disciplina 
alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência para gastos 
excessivos. Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa 
Fracasso. Amor: A sua relação está a passar por um 
período menos positivo. Aproveite com sabedoria os 

conselhos da sua família. Saúde: Deve tentar dormir pelo menos 
oito horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da 
sua vida neste momento.
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor. Amor: Procure dar atenção às 
verdadeiras amizades. Que a bondade esteja sempre 

no seu coração! Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-
se mais. Dinheiro: Cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Espadas, que 
significa Crueldade. Amor: Se tem algum problema que 
o está a incomodar, é tempo de o resolver. Seja humilde 

e aprenda a conhecer-se a si próprio. Saúde: O seu sistema 
imunitário está sensível, seja prudente. Dinheiro: Não hesite em 
pedir ajuda quando estiver com problemas. 
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Se não controlar os seus 
acessos de agressividade, poderá fazer sofrer uma 

pessoa que ama. 
Saúde: Dê atenção à sua saúde, não se considere intocável. 
Dinheiro: Período favorável para esboçar novos negócios e 
empenhar-se na concretização dos seus projetos.
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. 
Amor: Não seja tão mal-humorado! Sorria! Procure ter 

pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos ou 
pensamentos negativos. 
Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo em sua casa. 
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que representa um Guerreiro. 
Amor: Provável desentendimento com alguém especial. 

Saúde: Não se acomode. 
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra. 
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

AQUÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas 

nada alarmante. Será passageiro. 
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico. 
Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será 
recompensado. Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

PEIXES: Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa 
Projetos. Amor: Diga abertamente ao seu companheiro 
tudo o que acha que nele é menos correto. Seja o 

primeiro a dar o exemplo! Saúde: Relaxe um pouco mais, anda 
muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Um festival de debates

A campanha eleitoral está aí, 
mas parece haver um alhea-
mento da população aço-

riana, face às eleições presidenciais, não só porque 
a pandemia predomina a nossa vida coletiva, como 
também, segundo tudo indica, Marcelo Rebelo de 
Sousa será eleito sem dificuldade à primeira volta 
com 65% dos votos, ainda assim longe dos 70,3% que 
Mário Soares teve nas eleições de 1991, o record elei-
toral que o Marcelo bem gostaria de atingir.

Em setembro último, mais de 80% dos portugueses, 
segundo uma sondagem feita na altura, consideraram 
que Marcelo Rebelo de Sousa deveria recandidatar-se 
a Presidente da República, percentagem esta que nas 
intenções de votos é consideravelmente mais baixa.

Na luta eleitoral, a disputa está a ser renhida entre 
Ana Gomes e André Ventura, ambos a tentar atingir 
o segundo lugar, em que a ex-eurodeputada socialista 
tem uma vantagem clara de 12% contra 8%. Por ou-
tro lado, a candidata Marisa Matias está muito perto 
de Ventura, com 7% dos inquiridos a garantirem que 
votariam na eurodeputada do Bloco de Esquerda, e 
irrequieto João Ferreira tem exatamente a mesma per-
centagem de votos que o seu Partido, ou seja os 6%. 
Ainda temos outros candidatos como sejam o repe-
tente Vitorino Silva e o liberal Tiago Mayan Gonçal-
ves. As eleições presidenciais decorrem num ambiente 
de pandemia, em que muitas pessoas tanto cá mas so-
bretudo no Continente, terão receio de ir votar para 
evitarem a contaminação pelo Covid 19. O certo é que 
o exemplo das eleições regionais para a Assembleia 
Legislativa é enaltecer dado que decorreu num clima 
de grande serenidade e democraticidade, registando-
-se mesmo uma descida da abstenção. 

Contudo, o povo sabe que à partida o Presidente dos 
“afetos” não terá muita dificuldade em ser eleito logo 
à primeira volta, pelo que o interesse nesta eleição está 
afetado por esta postura dos eleitores, que consideram 
que não vale a pena sair de casa para ir às urnas votar.

Não sei se o candidato Marcelo Rebelo de Sousa virá 
aos Açores marcar presença, nem que seja como si-
nal de que é também Portugal aqui, mas da primeira 
vez ele cá veio e passou simbolicamente por Rabo de 
Peixe, onde eu tive a oportunidade de o acompanhar 
pelas ruas desta Vila e onde esteve ao meu lado a par-
ticipar na eucaristia dominical. 

Não me esqueço que da promessa que fez naquele 
dia, afirmando na frente de vários eleitores que viria 
visitar esta mal-amada localidade açoriana se ganhas-
se as eleições. Pelos vistos, ele ganhou, foi Presiden-
te da República durante estes anos, mas esqueceu-se, 
como tanto outros, de cumprir a promessa. Encontrei 
o Presidente em algumas circunstâncias e sempre lhe 
ia lembrando da promessa que estava por cumprir. A 
resposta de Sua Excelência foi sempre a mesma: da 
próxima lá estarei…

Nestas eleições, quem estiver em confinamento devi-
do à pandemia, poderá na mesma votar, estando pre-
visto a possibilidade do voto antecipado ou o voto de 
porta a porta, possibilitando a quem não puder sair de 
casa possa exercer o seu direito de voto para a escolha 
do Presidente da República.

Enquanto isto acontece, Portugal assume a Presidên-
cia rotativa do Conselho da União Europeia entre 1 de 
janeiro e 30 de junho de 2021. Nesse semestre, Portu-
gal vai planear e presidir às reuniões do Conselho e 
das suas instâncias preparatórias e representar o Con-
selho nas relações com as outras instituições da UE. 
Portugal vai trabalhar por uma União Europeia mais 
resiliente, social, verde, digital e global. Foquemo-nos, 
no entanto, por ora, na importância destas eleições 
presidenciais dado que o Presidente da República vai 
ter um papel ainda mais determinante do que no ante-
rior mandato, limitando-se a gerir a sua popularidade 
e a assumir que o país queria que apertasse o Governo 
mas que o deixasse levar a legislatura até ao fim. Em 
24 de janeiro, uma abstenção elevada ou um resultado 
próximo do de 2016 irão condicionar o raio de ação 
do seu poder moderador.Convém ter presente que o 
contexto político que vivemos é muito mais incerto e 
difícil do que o do mandato que está a terminar, pois 
prevê-se uma dura crise económica e social e as nego-
ciações do Orçamento que o Governo está desgastado 
e vai ter muitas mais dificuldades para obter maiorias.

Por isso, estas eleições não podem passar ao lado 
das pessoas, uma vez que os cidadãos não são meros 
espectadores de um desfile personalidades, mas têm 
uma palavra muito importante que condicionará a 
vida politica, social e económica dos próximos anos.

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.

OFICIAL: ANTÓNIO GUTERRES É CANDIDATO A UM SEGUNDO MANDATO
Guterres indicou à presidência da Assembleia-Geral e do Conselho de Segurança que estava "disponível para um segundo mandato como 
secretário-geral das Nações Unidas, se essa for a vontade dos Estados-membros", afirmou o porta-voz durante uma conferência de im-
prensa. A possibilidade de Guterres avançar para um segundo mandato na liderança da ONU tinha sido avançada hoje de manhã por dois 
diplomatas citados pela agência Bloomberg. 
António Guterres assumiu o cargo de secretário-geral da ONU em janeiro de 2017 para cumprir um mandato de cinco anos, que termina no 
final deste ano.
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PROF.ª MARIA DA 
CONCEIÇÃO BRASIL
mcbrasil2005@hotmail.com 
Jornalista nos Açores

LAZER

BREVES

Cá estamos nova-
mente no começo 
de um novo ano. 

Trata-se desta vez de  2021, que espera-
mos não vá acabar como 2020, que foi 
um desastre para muitos comercian-
tes, mas também houve quem fizes-
se muito dinheiro, que se não fosse a 
pandemia não teriam com certeza tan-
to sucesso, por exemplo, os fabricantes 
de plástico duro. 

A pandemia fez muito das suas...às ve-
zes tinha situações que nunca nos pas-
sou pela cabeça que iriamos fazer tal 
coisa. 

Quem diria que para comprar um saco 
de pão teríamos que nos pôr em fila In-
diana, tipo regime soviético, que com o 

Coisas do Coriscos
JOSÉ DE SOUSA
cronista do jornal

frio que devagarinho se foi instalando 
em Montreal, se tornava cada vez mais 
desagradável, ou ir às compras onde 
também se tem que ficar de plantão no 
lado de fora da loja, porque o vírus é 
“esperto”, e é capaz de contaminar um 
certo número de clientes que entrem no 
recinto do comércio. Por falar em pão, 
estava com outros clientes na linha da 
padaria Coimbra, encontrava-se atrás 
de mim o Jorge, pessoa conhecida da 
“Ville D’Anjou”, quando apareceu um 
chico esperto que ao ver a longa fila de 
clientes que se estendia ao longo da Ave-
nida Mont-Royal pensou que éramos 
ignorantes, nós que há meia hora espe-
rávamos a nossa vez para sermos aten-
didos, dizia eu que fomos informados 
pelo dito cujo chico esperto de que só 
havia pão para quem tinha reservado....

Claro que ninguém lhe deu atenção, 
aliás, olhamos p’ra ele com desprezo.

Então, sobretudo  numa época natalí-
cia, cabe na cabeça de alguém estar a fa-
zer fila numa padaria, — que mesmo em 
período normal é necessário reservar 
o nosso pão ou a tão saborosa broa de 
milho amarelo, — porque de contrário 
esbarras no balcão e não levas estas de-
lícias para casa. Uma sorte que chegou 
uma senhora que lhe pegou pela orelha 
e levou o chico experto pregar para ou-
tra freguesia. Ao menos sem querer, o 
chico experto fez de si um palhaço, que 
durante alguns minutos nos fez esque-
cer que estávamos ao frio no Canadá 
obedecendo a um regime soviético. 

Caros leitores do jornal que não me 
paga nada, desejo-vos um feliz ano novo 
cheio de saúde e sem chicos expertos a 
vossa volta. 

“Feliz é aquele que vê a felicidade dos 
outros sem ter inveja. O sol é p’ra todos e 
a sombra p’ra quem merece".

HÁ MISSAS POR TODO O LADO…

Começo por fazer uma afirma-
ção para que os meus leitores 
compreendam que a posição 

que vou tomar ao longo deste trabalho 
não é contra ninguém, nem ideológica 
nem de fé. 

Sou Cristã, educada nos princípios 
da igreja Católica e, sempre que posso, 
uma pessoa que cumpre os deveres que 
me foram inculcados pela minha famí-

lia de origem. Crítica de alguns com-
portamentos que acontecem no seio da 
Igreja mas fiel ao que me parece ser ca-
minhos de bem, de paz e consideração 
pelo próximo.

Nestes tempos em que a pandemia do 
Covid 19 alastra por todo o mundo e 
vai matando os homens e mulheres que 
nele vivem, com incidência nos mais 
vulneráveis, não posso aceitar que as re-
gras básicas que foram pedidas (deviam 
ter sido impostas) a todos nós estejam a 
ser sistematicamente adulteradas e não 

cumpridas por seres individuais e/ou 
grupos que se habituaram a nunca pen-
sar nos outros, sejam da família ou não.

Isto não pode continuar. 
Se o vírus caísse sob a forma de balas 

eu gostaria de ver se os procedimentos 
seriam os mesmos. É evidente que não.

Estamos numa guerra em que o ini-
migo é invisível. Mas esse inimigo mata 
ou deixa sequelas, por vezes graves, em 
quem o apanha. Tenham juízo, por fa-
vor. Fiquem em casa; usem máscara; de-
sinfectem as mãos; não se agrupem seja 
para o que for. Atrás de tempo outros 
tempos virão. Qual é a pressa que têm 
as pessoas- jovens ou não – para não pa-

rarem e ouvirem, pelo menos uma vez 
que seja, que não podem continuar a ser 
motores de transmissão de uma doença 
tão mortal?

Nos Açores, em particular na bela ilha 
de S. Miguel, o número de infectados 
está a disparar de uma forma assustado-
ra. Vamos à rua, os mais conscientes, a 
fugir uns dos outros como medo. Sim, 
medo. Entretanto, alguns bares fecham 
à hora estipulada pelas autoridades de 
saúde – os nossos heróis há quase um 
ano – e mantêm no seu interior os clien-

tes que continuam a fazer a vida que 
consideram normal, entre as bebidas e 
os ajuntamentos. 

Não pode ser. 
Polícia nas ruas; militares, também. 

Porque não? 
Volto a insistir: estes são tempos de 

guerra em que todos os meios à mão de-
vem ser utilizados para o bem comum. 

E, nesta hora, em que se choram os 
mortos e se contam os infectados o que 
fazemos? 

Não são tomadas medidas robustas 
que contrariem a disseminação desta 
pandemia para podermos, então, reto-
mar as nossas actividades e levantar a 

economia que caiu com pou-
cas possibilidades de se le-
vantar nos próximos tempos, 
para não dizer, anos.

Aqui, também, me cabe di-
zer aos senhores padres que 
esqueçam as comunhões, as 
missas e, por favor, fechem as 
igrejas. São situações que co-
locam em risco grave aqueles 
que, ou por mais idade ou por 
indisciplina, se vêem numa 
teia que agrava a sua situação 
e dos que os rodeiam. Não é 
necessário a missa presencial 
“para ir para o Céu”. Há mag-

níficas celebrações religiosas nos canais 
televisivos. A internet tem missas e ter-
ços por todo o lado. Fiquem em silên-
cio e, em qualquer lugar – campo, praia, 
mar, sofá – Deus aparece e aceita com 
amor a vossa presença e as orações que 
desejem transmitir, com ou sem pala-
vras, mas com o coração sincero e puro.

Muito obrigada por terem lido o meu 
apelo. 

Ficaram esgotados por tanto palavrea-
do? Paciência. 

Da próxima serei mais branda.

RECOLHER OBRIGATÓRIO E
AULAS SUSPENSAS A
PARTIR DO 3º CICLO
A Madeira aperta as restrições 

para combater a pandemia de 
Covid-19 e decreta recolher obri-
gatório às 19h, durante a sema-
na, e a suspensão das aulas pre-

senciais para o 3.º ciclo e para 
ensino secundário. Novas medi-
das entram em vigor as 00h00 do 
dia 13 de janeiro.

CARTA DE CONDUÇÃO "NA
HORA" PODERÁ ARRANCAR
AINDA ESTE ANO
O Instituto de Mobilidade e 

Transportes (IMT) poderá ainda 
este ano começar a fazer cartas 
de condução "na hora", um ser-

viço virado principalmente para 
profissionais e para quem tenha 
perdido aquele documento.
COVID-19: SURTO NO 
HOSPITAL DE TORRES 
VEDRAS AUMENTA 
PARA 102 INFETADOS
O número de infetados asso-

ciados ao surto de covid-19 no 
hospital de Torres Vedras au-

mentou em 27 casos num dia, 
situando-se agora num total de 
102 infetados, segundo o bole-
tim epidemiológico do município 
hoje divulgado.

MORREU O ATOR JOHN 
REILLY, ESTRELA DE 
'GENERAL HOSPITAL'. 

Foi a filha do artista quem con-
firmou a notícia numa emotiva 
mensagem partilhada no Insta-
gram. Tinha 84 anos
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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

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

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

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

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

Você procura uma empresa e um patrão 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

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

Procuro senhora para fazer limpeza 
de uma cas, de 2 a 3 dias por semana 

no setor Côte-St-Luc.
Limpeza e lavanderia.
 Deve falar um pouco 

de francês ou inglês, sff.
514-817-8880

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

SERVIÇOS CONSULARES

O grupo Facebook
do jornal 

A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade 

portuguesa em 
Montreal
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NECROLOGIA

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

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

Precisa-se de um empregado para a charcuteria/
carniceiro com ou sem expriência a tempo inteiro.e 
homem com licensa de condução para fazer entre-
gas ao domicílio e aos seus clientes.

514-849-3808

† ANTÓNIO SARAIVA
1945 - 2021

Faleceu em Laval, no dia 1 de 
Janeiro de 2021, com a idade 
de 75 anos, o Sr. António Sa-
raiva, natural de Vila Do Conde, 
Portugal.
Deixa na dor sua conjugue, a 
Sra. Louise Beaulieu, sua fi-
lha Caroline (Nick Alamanos), 
seu filho Mak-Anthony, sua 
irmã Gina (Abilio Vasquez), 
sua cunhada Patricia (já faleci-
do Sebastian Saraiva), assim 
como outros restantes familia-
res e amigos. 
Por motivos da situação atual, 
podem enviar vossas condolências à familia através do 
site web da casa funerária Yves Légaré de Laval. Um 
encontro comemorativo terá lugar a uma data ulterior, 
para todos os que manifestarem interesse em participar.
Serviços fúnebres:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques (514) 595-1500
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem por este meio agradecer muito espe-
cialmente, o pessoal do hospital Cité-de-la-Santé, pelos 
cuidados e tratamentos administrados.
Para o António, a natureza em todos os seus aspectos 
fazia parte da sua ligação com a vida e suas motivações.
Se desejar, um donativo á Sociedade de proteção dos 
animais de Montreal, seria grandemente agradecido.

† LUIS DA PONTE BULHÕES
1944 - 2021

Faleceu em Montreal, no dia 
4 de Janeiro de 2021, com a 
idade de 76 anos, o Sr. Luís da 
Ponte Bulhões, natural da Maia, 
São Miguel, Açores, esposo da 
senhora Maria Luisa Rodrigues.
Deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Ricardo e Luis, sua filha 
Carrie-Ann, sua neta Maia Glo-
ria, sobrinhos/as, assim como 
outros restantes familiares e 
amigos. 
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, rue Jean-Talon E., Mtl 
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar sábado 9 de janeiro de 2021 às 
11h30 na igreja Santa Cruz. Foi sepultado em cripta 
no Mausoléu Ste-Famille 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.

† 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.

† 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 idade, a senhora 
Deolinda Luis, natural de Al-
canena, Portugal. Esposa do 
já falecido senhor Amilcar dos 
Santos Cadete. 
Deixa na dor seus filhos/as 
Mário (Isabel), José Luis (An-
gelina), Isabel (Silvério), seus 
netos/as Marco, Tanya (Xa-
vier), Philippe, Lilianna e Carla. 
Suas bisnetas Elena e Alyssa. 
Seu cunhado António, 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.

EMPREGOSEMPREGOS

† JOSÉ LUIS DE ANDRADE
1948-2021

Faleceu em Montreal, no 
dia 9 de janeiro de 2021, 
com 72 anos de idade, o 
senhor José Luis de An-
drade, natural da Vila de 
Rabo de Peixe, São Mi-
guel, Açores. Esposo da 
senhora Maria Castanho. 
Deixa na dor seus filhos/
as Joe, Luis (Já falecido), 
Pedro, Many, Patrick, 
Marco, Sandy, Elizabe-
te, Kimberly, Jason e 
Stéphanie e respetivos 
conjugues. Seus netos/
as e bisnetos e restantes 
famíliares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, rue Jean-Talon E., Mtl 
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório terá lugar quinta-feira 14 de janeiro de 2021 
das 14h às 17h. O funeral será celebrado com corpo 
presente sexta-feira 15 de janeiro de 2021 às 10h na 
igreja Santa Cruz. Vai ser sepultado no cemitério Côtes-
-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Haja.

† CONÇEIÇÃO 
MATEUS RAPOSO

1940-2021

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento, em Laval, 
no passado dia 7 de janeiro de 
2021, com 80 anos de idade, 
Senhora Conçeição Mateus 
esposa de José Raposo, natural 
dos Mosteiros, São Miguel, 
Açores, Portugal. Ela deixa na 
dor seu esposo, seu filho Jean-
Manuel (Linda Rheault), sua 
filha Nathalie (Shawn Monk), 
cunhados(as), sobrinhos(as) 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seus familiares e foi sepultada no ce-
mitério Mausolée St-Martin em Laval. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que, de qual-
quer forma, se lhes associam neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

NECROLOGIA

EMPREGOSSERVIÇO

O HOMEM DA 
LIMPEZA

Ao domicílio ou comercial
Nova companhia de limpeza 

prontos a vos servir.

438-526-6395
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BRYAN SA PIMENTEL
fullbodyathletics@gmail.com
Cronista sobre a saúde física
Proprietário do Fullbody Athletics

Faça esses exercícios todos os dias e viva mais tempo

Vamos começar por desejar um 
Feliz Ano Novo a todos os leito-
res do jornal A Voz de Portugal  

esperando que 2021 seja um ano melhor do que o 
conturbado 2020.

Agora com isso dito,temos  ano novo, novos objec-
tivos e que melhor maneira de começar o ano do que 
com movimentos. Nesta época, todos os anos, há vá-

rias pessoas ansiosas para 
se  treinar que me escrevem, 
pedindo conselhos sobre 
treinamento e nutrição.

Com o anúncio do Primei-
ro Ministro do Quebeque, 
François Legault, de que as 
academias ainda estariam 
fechadas por mais um mês, a 

urgência de nos movimentar e deixar os nossos corpos 
e mentes saudáveis, é mais importante do que nunca.

No artigo de hoje, vou passar por 4 exercícios básicos 
que são essenciais para uma vida melhor e optimiza-
ção de energia. Os exercícios de padrão primordial são 
movimentos necessários para a sobrevivência no nos-
so ambiente de desenvolvimento. Noutras palavras, 
se você não conseguir fazer esses exercícios adequa-
damente, a possibilidade de sobreviver na natureza, 
será quase nula. Mesmo que tenhamos evoluído do 
ambiente selvagem para o conforto da cidade urbana, 
esses exercícios ainda são essenciais para realizar as ta-
refas diárias e evitar lesões.

Embora saibamos a importância da mudança, conhe-
cemos os benefícios?

Vamos apenas examinar alguns.

A- AJUDA A CONTROLAR SEU PESO
Juntamente com a dieta, a movimentação ajuda a 

controlar o peso, reduzindo a quantidade total de ca-
lorias que ingere num dia. Para manter o seu peso, 
as calorias que você ingere e bebe devem ser iguais à 
energia que você queima. Para perder peso, você deve 
usar mais calorias do que ingere e bebe.

B- REDUZ O RISCO DE DOENÇA CARDÍACA
Ao fazer mais exercícios, aumentamos o fluxo san-

guíneo em todo o nosso corpo e elevamos os níveis de 
oxigênio no corpo. Isso pode reduzir o risco de doen-

ças cardíacas, como colesterol alto, doença arterial co-
ronariana e ataque cardíaco.

C- AJUDA A CONTROLAR O DIABETES
Os exercícios podem reduzir o açúcar no sangue e, ao 

mesmo tempo, ajudar a insulina a funcionar melhor. 
Isso pode reduzir o risco de contrair diabetes tipo 2 e 
síndrome metabólica.

Fazer exercícios e movimentar-se é importante para a 
vida. Dito isto, vamos continuar com os nossos 4 exer-
cícios primários que se devem fazer todos os dias.

1- AGACHAMENTO
O pai de todos os exercícios para as pernas, o aga-

chamento, é essencial para desenvolver os músculos 
estabilizadores centrais, quadríceps, isquiotibiais e 

panturrilhas. 
O homem primitivo tinha de se agachar para mover 

objectos pesados, construir um abrigo e comer. Hoje, 
ainda precisamos agachar (abaixar) para sair do carro, 
ir à cada de banho e sentar.

2-FLEXÃO PARA CIMA
A flexão para cima é o que consideramos um exer-

cício de corpo inteiro. Ele concentra-se em tudo, des-
de os nossos antebraços, tríceps braquial, deltoides 

frontais, peitoral maior e músculos centrais. Há muito 
tempo, um padrão de empurrar teria sido um exercí-
cio importante para construir abrigo e limpar terreno.  
(Não percebo o que isto quer dizer...)

3- REMO COM BANDAS
Remo com bandas, o haltére, são exercícios eficazes 

para fortalecer as nossas costas e postura. Tem como 
alvo as nossas portas latissimus, trapézio médio, rom-
bóides e erectores da espinha. 

Os Nossos ancestrais não tinham carros para trazer 

de volta os animais mortos que iriam comer, eles pre-
cisavam puxá-los de volta para casa.

4- AGACHAMENTO AFUNDO
O agachamento afundo é um exercício essencial para 

desenvolver pernas fortes e o desenvolvimento dos 
músculos estabilizadores. 

O agachamento afecta os nossos quadríceps, isquio-
tibiais, glúteo máximo e panturrilhas. Agachamento 
afundo teria sido importante para os nossos ancestrais 
a viajar por terrenos acidentados.

Agora que você sabe quais exercícios fazer, é hora de 
começar a implementá-los na sua rotina de movimen-
tos.

Não se esqueça, devagar se vai ao longe por isso, co-
mece devagar com 10 repetições ou menos.

Se você está entediado e não sabe o que fazer em casa, 
venha treinar comigo online, você só precisa ir ao meu 
site www.fullbodyathletics.com e usar o meu cupão 
PORTUGAL15, para obter 15% de desconto.

PAZ E AMOR.

4231-B BOUL. ST-LAURENT4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-514-299-1593299-1593

MICROSOFT TENTOU ADQUIRIR A NINTENDO E A ELECTRONIC ARTS
A Bloomberg publicou uma reportagem sobre os 20 anos da Xbox no mercado e, entre as revelações, o diretor de relações ‘third-party’, Kevin Ba-

chus, conta que a empresa tentou adquirir a Electronic Arts, a Square-Enix, a Midway e até a Nintendo. A tentativa terá tido lugar no ano 2000, antes 
do lançamento da Xbox original de forma a conseguir alguns jogos exclusivos para a nova consola. Enquanto a Electronic Arts e a Square-Enix terão 
rejeitado, a situação com a Nintendo terá sido um pouco mais caricata. “O Steve [Ballmer] marcou-nos um encontro com a Nintendo para perceber se 
consideravam ser adquiridos. Eles riram-se como perdidos. Imagina alguém a rir-se durante uma hora de ti. Foi mais ou menos assim que a reunião 
correu”, lembrou Kevin Bachus.
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Thor, Contágio e mais: filmes
que completam dez anos em 2021
2011 ficará para sempre marcado como o ano 

que a Índia ganhou a Copa do Mundo de Crí-
quete, claro. Mas no campo do cinema, o ano 
foi recheado de filmes que deixaram um marco 
gigante: enquanto Harry Potter encerrava sua 
saga cinematográfica, o MCU lançou duas gran-
des histórias de origem e o Oscar entregou a es-
tatueta para o primeiro filme em preto e branco a 
levar o prêmio principal desde 1960. 

E como tudo isso completa dez anos em 2021, 
resolvemos comemorar o legado de algumas 
das produções mais marcantes de 2011, que 
contam também com blockbusters nacionais e 
lendários filmes cult:

Capitão América: Primeiro Vingador
Há dez anos, o MCU nos introduziu a um dos 

personagens mais queridos da última década 
em Capitão América: O Primeiro Vingador. O 

quinto filme da saga da Marvel, dirigido por Joe 
Johnston, nos apresentou Chris Evans como 
Steve Rogers, em um papel que não apenas 
marcaria sua carreira, como a história do cinema 
de herói. Com uma vibe retrô, o primeiro filme do 
Capitão América nos deu a origem do herói de 
quem nos despedimos em 2019.

Contágio
Lançado em 2011, Contágio talvez nunca tenha 

sido tão relevante quanto nos dias de hoje e, na 
nossa retrospectiva de 2020, chegou a entrar 
na lista dos filmes que marcaram o ano. Com 
uma visão surpreendentemente precisa de uma 
pandemia, Steven Soderbergh nos deu um filme 
para pensar e ficar tensos, com performances 
incríveis de nomes como Jude Law, Kate Wins-
let, Matt Damon e Marion Cotillard.

Rio
Lembra quando Carlos Saldanha levou o Rio de 

Janeiro para as telas do mundo inteiro, através 
da história de uma arara azul? Pois isso acon-
teceu em 2011, há dez anos, na animação Rio, 

liderada por Jesse Einseberg no elenco de voz 
original. Do mesmo estúdio de A Era do Gelo, 
Rio levou uma indicação ao Oscar de Melhor 
Canção Original por "Real in Rio", mas perdeu 
para a canção de Os Muppets.

Thor; A Invenção de Hugo Cabret; Planeta 
dos Macacos: A Origem, Missão Madrinha de 
Casamento; Harry Potter e as Relíquias da 
Morte: Parte 2; O Palhaço; Missão: Impossí-
vel - Protocolo Fantasma; Precisamos falar 
sobre o Kevin; A Pele que Habito; O Artista. 

danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

A indústria do entreteni-
mento no Brasil, assim 
como em grande parte 

dos outros países do mundo, sempre perdeu sua 
força para as produções realizadas nos Estados 
Unidos, é muito comum fãs aceitarem com fa-
cilidade uma invasão espacial que acontece em 
Washignton do que uma ameça  in-
tergalática em Brasília. Percebo que 
essa relutância em aceitar histórias 
diferentes também acontecem com 
uma grande parte dos fãs portugue-
ses. 
Há anos que o cenário vem mu-

dando e deve ganhar mais força, por 
causa da Netflix. Além da série por-
tuguesa Glória, provedora de strea-
ming divulgou a série brasileira Ci-
dade Invisível roteirizada por um dos 
casais de escritores mais bem sucedidos da atuali-
dade: Carolina Munhóz e Raphael Draccon. Res-
ponsáveis pelos bestsellers o Inverno das Fadas e 
Dragões de Éter, que em 2020 estão com a Editora 
Melhoramentos. Como se isso não fosse o bastan-
te a direção ficou nas mãos de Carlos Saldanha, 
conhecido no mundo pela animação Era do Gelo, 
Rio e Touro Ferdinando. O elenco conta com os 
atores Marco Pigossi, José Dumont e Alessandra 
Negrini, eterna rainha do descolado bloco pau-
listano Acadêmico do Baixo Augusta. O primeiro 
trailer de Cidade Invisível causou euforia nas redes 
sociais pela qualidade dos efeitos e principalmente 
pela temática: o folclore brasileiro!
Aparentemente os seres mitológicos como Saci, 

Iara, Boto Cor de Rosa, Curupira e Cuca vivem no 
nosso mundo e interagem como pessoas normais, 
até que um crime precisa ser solucionado pelo po-

"Cidade Invisível" vai explorar 
o folclore e a ficção brasileira 

8 de Fevereiro de 2021.
Roteiro: Carolina Munhóz 
e Raphael Draccon
Direção: Carlos Saldanha

Serviço

DANIEL
VARDI

O maior desa-
fio é vencer o 

preconceito dos 
espectadores 
brasileiros

licial ambiental que recentemente ficou viúvo. 
Quem acompanha a série em quadrinhos Fábulas 

do escritor Bill Willingham ou o mundo duplo de 
magia de Harry Potter onde seres místicos vivem 
no meio de humanos normais vai se indentificar 
imediatamente com os conceitos apresentados em 
Cidade Invisível que tem sua estréia programada 
para fevereiro próximo.
Diversos artistas brasileiros trabalham com o 

rico folclore e seres da mitologia indígena, como 
é o caso da soberana e grande guerreira amazô-
nica Jaguara, criada por Altemar Domingos em 
2005 e que na época do seu lançamento recebeu 

pouco apoio do canais especializados 
em quadrinhos, os mesmos que ago-
ra enaltecem a iniciativa recente da 
DC Comics em lançar uma "Mulher-
-Maravilha Brasileira" e que também 
prometeu inserir seres folclóricos nas 
suas histórias. Comprovando o dita-
do popular que diz que o que vem de 
fora é sempre melhor! 
Vivemos então um dos melhores 

momentos da nossa cultura no sécu-
lo XXI, o maior desafio é vencer os 

preconceito do espectadores brasileiros.
Uma nova geração de fãs está surgindo, mais an-

tenada, mais conectada, com vontade de aprender 
e aberta para novidades e propostas diferentes. 
Certamente iremos ver mais divulgações e entre-
vistas com os criadores de conteúdos originais, 
que  buscam dar vida à personagens exóticos e 
histórias inusitadas, que de alguma maneira des-
pertam e nos conectam com os nossos países de 
origem.

CIdade Invisível Série da Netflix,que estréia em fevereiro, explora personagens do folclore brasileiros. 

Crédito/Empresa

'GAMBITO DA DAMA' TERÁ SIDO A SÉRIE MAIS VISTA DE 2020: A pandemia de Covid-19 fez com que aumentasse o tempo passado em casa, com os 
filmes e séries a ajudarem a passar melhor o tempo. Pois bem, a plataforma JustWatch (via EspalhaFactos) decidiu revelar quais os filmes e séries mais vistos 
de 2020 nas plataformas de streaming. No que diz respeito a séries, ‘Gambito da Dama’ da Netflix acabou por ser a série mais vista, seguindo-se ‘Cobra Kai’ 
e ‘The Mandalorian’ a fechar o pódio. Encontramos ainda nomes bem conhecidos na lista das séries mais vistos, como é o caso de ‘La Casa de Papel’, ‘Sex 
Education’, ‘Ratched’ e ‘Outlander. Sobre os filmes mais vistos, não deverá surpreender ninguém o facto de ‘Contágio’ de Steve Soderbergh’ ter sido o mais 
visto, uma vez que conta a história da disseminação de um vírus altamente contagioso e mortal a partir da China. Entre os filmes mais vistos também encontra-
mos ‘Joker’ e ‘Knives Out’, sendo que ‘Era Uma Vez em… Hollywood’, ‘Jojo Rabbit’ e ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’ também estiveram entre os mais vistos.
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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-W. 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 40 17 12 4 1
2-Internazionale 37 17 11 4 2
3-Roma 34 17 10 4 3
4-Juventus 33 16 9 6 1
5-Napoli 31 16 10 1 5
6-Atalanta 31 16 9 4 3
7-Sassuolo 29 17 8 5 4
8-Lazio 28 17 8 4 5
9-Hellas Verona 27 17 7 6 4
10-Benevento 21 17 6 3 8
11-Sampdoria 20 16 6 2 8
12-Fiorentina 18 17 4 6 7
13-Bologna 17 17 4 5 8
14-Udinese 16 16 4 4 8
15-Genoa 14 17 3 5 9
16-Cagliari 14 17 3 5 9
17-Spezia 14 16 3 5 8
18-Torino 12 17 2 6 9
19-Parma 12 17 2 6 9
20-Crotone 9 17 2 3 12

 P J V E D
1-Lyon 40 19 11 7 1
2-Paris SG 39 19 12 3 4
3-Lille 39 19 11 6 2
4-Monaco 33 19 10 3 6
5-Rennes 33 19 9 6 4
6-Marseille 32 17 9 5 3
7-Angers 30 19 9 3 7
8-Montpellier 28 19 8 4 7
9-Lens 27 18 8 3 7
10-Bordeaux 26 19 7 5 7
11-Brest 26 19 8 2 9
12-Metz 25 19 6 7 6
13-Nice 23 18 6 5 7
14-Stade de Reims 21 19 5 6 8
15-Strasbourg 20 19 6 2 11
16-Saint-Étienne 19 19 4 7 8
17-Nantes 17 19 3 8 8
18-Dijon 14 19 2 8 9
19-Lorient 12 19 3 3 13
20-Nimes 12 19 3 3 13

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 38 15 12 2 1
2-Real Madrid 37 18 11 4 3
3-Barcelona 34 18 10 4 4
4-Villarreal 32 18 8 8 2
5-Sevilla 30 16 9 3 4
6-Real Sociedad 30 19 8 6 5
7-Granada 24 17 7 3 7
8-Celta de Vigo 23 18 6 5 7
9-Cádiz 23 18 6 5 7
10-Athletic 21 18 6 3 9
11-Levante 21 17 5 6 6
12-Real Betis 20 17 6 2 9
13-Valencia 19 18 4 7 7
14-Eibar 19 18 4 7 7
15-Alavés 18 18 4 6 8
16-Valladolid 18 18 4 6 8
17-Getafe 17 16 4 5 7
18-Elche 16 15 3 7 5
19-Osasuna 15 17 3 6 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 29 16 8 5 49 27
2-Internacional 53 29 15 8 6 44 26
3-Atlético Mineiro 49 27 15 4 8 46 34
4-Flamengo 49 28 14 7 7 47 39
5-Grêmio 49 28 12 13 3 37 23
6-Palmeiras 47 27 13 8 6 38 25
7-Fluminense 43 28 12 7 9 39 32
8-Santos 42 28 11 9 8 39 35
9-Ceará 39 29 10 9 10 40 39
10-Corinthians 39 27 10 9 8 30 30
11-Athletico Paranaense 38 29 11 5 13 26 28
12-Atlético Goianiense 36 29 8 12 9 26 33
13-Red Bull Bragantino 34 28 8 10 10 35 33
14-Sport 32 29 9 5 15 24 37
15-Vasco 32 28 8 8 12 29 39
16-Fortaleza 32 29 7 11 11 24 26
17-Bahia 29 29 8 5 16 35 51
18-Goiás 26 29 6 8 15 29 44
19-Botafogo 23 29 4 11 14 25 44
20-Coritiba 22 29 5 7 17 22 39

www.maisfutebol.iol.pt

Times do Brasil e Argentina
na disputa pela Libertadores

Nesta semana serão definidos os finalistas da 
Conmebol Libertadores que dá ao time ven-
cedor a oportunidade de disputar a Copa do 

Mundo de Clubes da Fifa.
Santos (Bra) x Boca Junior (Arg) e Palmeiras (Bra) 

x River Plate (Arg). A rivalidade dos dois países pela 
excelência do futebol na América do Sul é um atrativo 
especial para o que é considerado o título mais impor-
tante do continente. A Argentina soma 25 títulos e o 
Brasil 19. Boca Juniors venceu 6 vezes, enquanto River 
tem 4 títulos. No Brasil, o Santos, atualmente coman-
dado pelo técnico Cuca, tem 3 títulos e o Palmeiras, di-
rigido pelo português Abel Ferreira, venceu em 1999. 
Santos e Boca empataram sem gols no primeiro jogo 
da semifinal e o Palmeiras venceu por 3 x 0, na Ar-
gentina. O jogo da final será disputado em uma única 
partida no Maracanã.

CRUZADAS

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. 

Sporting: Pedro Porro eleito
novamente o melhor defesa da Liga

Pedro Porro foi eleito o melhor defesa do 
mês de dezembro pela Liga de Clubes, o que 
acontece pelo segundo mês consecutivo: o 

espanhol já tinha ganhado o prémio de novembro.
Porro arrecadou 23 por cento dos votos dos treinado-

res do campeonato, superando novamente Ricardo Es-
gaio (Sp. Braga), que recolheu 15 por cento dos votos e 
foi segundo classificado pelo terceiro mês consecutivo.

O moldavo Oleg, do Paços Ferreira, ficou no terceiro 
posto, com 8 por cento dos votos, ele que em janeiro 
deixou o campeonato português para se transferir para 
o Olympiakos.

«Nem sempre podes ser o Brad Pitt, às
vezes é preciso ser como o Calimero»
Após o regresso do Nápoles aos triunfos na Se-

rie A, Gennaro Gattuso fez um analogia que 
se tornou viral em Itália. De for-

ma a sustentar a explicação para a falta 
de capacidade de sofrimento da equipa, 
o técnico dos napolitanos deu como 
exemplos Brad Pitt e Calimero. 

«Nem sempre tens de te ver ao espelho 
como o Brad Pitt. Há ocasiões em que 
tens de ser um pouco como o Calimero, 

feio e sujo», atirou, em declarações à Sky Sports ita-
liana.

Gattuso defendeu ainda que nem sempre 
a equipa «tem de tocar menos violino». 
«Sofremos, mas fomos valentes. Há que 
tocar menos violino. Esta equipa nunca 
teve uma mentalidade de saber sofrer. No 
futebol não há apenas uma fase, há tam-
bém uma componente emocional e de ca-
ráter», acrescentou.

Ronaldo sobe literalmente
ao segundo andar: as
imagens que correm mundo

Cristiano Ronaldo está outra vez a correr mun-
do pela capacidade de salto. Neste domingo 
à noite, na receção ao Sassuolo, o interna-

cional português chegou com a cabeça mais alto do 
que o guarda-redes adversário chegou com as mãos. 
Segundo que há um detalhe importante: o guarda-
-redes é dois centímetros mais alto do que Ronaldo.

A fotografia está a correr mundo e é esta:
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1-Sporting 35 13 11 2 0 30   8
2-FC Porto 31 13 10 1 2 35 16
3-Benfica	 31	 13	 10	 1	 2	 28	 13
4-SC Braga 27 13   9 0 4 23 13
5-Paços de Ferreira 22 13   6 4 3 17 12
6-V. Guimarães 20 12   6 2 4 15 12
7-Santa Clara 15 13   4 3 6 12 16
8-Marítimo 14 13   4 2 7 15 18
9-Rio Ave 14 13   3 5 5   9 15
10-Moreirense 14 13   3 5 5 10 15
11-Nacional 13 12   3 4 5 11 15
12-Gil Vicente 13 13   3 4 6 10 15
13-Farense 12 13   3 3 7 15 19
14-Belenenses SAD 12 13   2 6 5   6 11
15-CD Tondela 12 13   3 3 7 10 22
16-FC Famalicão 11 13   2 5 6 14 24
17-Boavista 11 13   1 8 4 13 21
18-Portimonense 11 13   3 2 8   9 17

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
07/01 SC Braga 2-1 Marítimo
08/01 Nacional 0-2 Sporting
  Rio Ave 3-0 Portimonense
  Benfica 2-0 CD Tondela
  FC Famalicão 1-4 FC Porto
09/01 Moreirense 2-2 V. Guimarães
  Boavista 1-1 Santa Clara
10/01 Farense 3-1 Gil Vicente
  Belenenses 0-2 Pa.Ferreira

14ª JORNADA
15/01 Sporting 13:30 Rio Ave
  FC Porto 16:00 Benfica
16/01 P. Ferreira 10:30 SC Braga
  V. Guimarães 13:00 Farense
  CD Tondela 15:30 Boavista
17/01 Nacional 10:00 Moreirense
  Santa Clara 12:30 Famalicão
  Gil Vicente 15:00 Marítimo
18/01 Portimonense 15:15 Belenenses

1-Estoril Praia 36 15 11 3 1 27   9
2-Académica OAF 31 15   9 4 2 19   8
3-Feirense 27 15   8 3 4 22 14
4-FC Vizela 25 15   7 4 4 20 21
5-FC	Penafiel	 24	 15	 		7	 3	 5	 23	 20
6-GD Chaves 24 15   7 3 5 20 17
7-FC Arouca 23 15   6 5 4 15 14
8-CD Mafra 22 14   7 1 6 21 17
9-Casa Pia 19 15   4 7 4 19 24
10-Benfica	B	 17	 15	 		5	 2	 8	 25	 22
11-CD Cova Piedade 16 15   4 4 7 17 23
12-Vilafranquense 16 14   3 7 4 14 17
13-Acad. de Viseu 16 15   3 7 5 11 15
14-SC Covilhã 16 14   4 4 6 16 16
15-UD Oliveirense 14 15   3 5 7 13 21
16-Leixões 14 14   3 5 6 14 19
17-FC Porto B 12 15   3 3 9 21 28
18-Varzim 10 15   2 4 9   9 21

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
09/01 GD Chaves 0-2 Estoril Praia
  Vilafranquense 1-1 A. de Viseu
10/01 FC Penafiel 1-2 Varzim
  UD Oliveirense 1-0 Feirense
  SC Covilhã 1-1 Benfica B
  Casa Pia 1-1 FC Arouca
  FC Vizela 2-1 Cova Piedade
11/01 FC Porto B 1-2 Leixões
 Académica 1-0 CD Mafra

16ª JORNADA
16/01 Leixões 6:00 GD Chaves
  C. Piedade 15:00 Vilafranquense
  Benfica B 11:00 Académica
  FC Vizela 12:00 FC Penafiel
17/01 Feirense 6:15 FC Porto B
  A. Viseu 6:15 UD Oliveirense
  FC Arouca 9:00 CD Mafra
  Varzim 12:00 Casa Pia
18/01 E. Praia 13:00 SC Covilhã

23/12 FINAL: FC PORTO 2-0 BENFICA

11/01 Marítimo  2-0  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

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

JOGO DAS 7 DIFERENÇAS

TAÇA DE PORTUGAL: MARÍTIMO 2-0 SPORTING

Leão abatido por... leão

Num duelo de leões – entre os de Alvalade e 
os do Almirante Reis – foi mais feliz o ma-
deirense. O Marítimo venceu o Sporting no 

Funchal por 2-0, e garantiu a passagem aos quartos 
de final da Taça de Portugal, frente a um adversário 
que sofreu a primeira derrota doméstica na presente 
temporada.

O jogo começou com o Sporting com o pé bem fir-
me no acelerador, e logo aos 7 minutos, Tiago Tomás 
atirou à barra, no aproveitamento de uma boa jogada 
pelo flanco direito, com cruzamento de Matheus Nu-
nes.

A equipa de Rúben Amorim seguia muito pressio-
nante nos minutos iniciais, impondo um ritmo eleva-
do, à procura de colocar-se, desde cedo, no comando 
do encontro.

Com o passar dos minutos, todavia, o Marítimo foi 
equilibrando as linhas, e o sufoco inicial desvanecia-se. 
Os lisboetas ainda eram mais perigosos e chegavam-se 
à frente com determinação, mas os madeirenses iam 
fazendo o necessário para sacudir a pressão, com espe-
cial mérito para Caio Secco. 

A partir dos 20 minutos, o domínio do Sporting se-
guia evidente, mas numa das raras incursões ofensivas 
dos homens da casa, pediu-se penálti nos Barreiros, 
por suposta mão de Neto. Manuel Oliveira ainda este-
ve a ouvir indicações da cidade do futebol, mas man-
dou seguir. Já bem perto do intervalo, uma subida da 
equipa verde-rubra acabou por resultar num livre des-
caído para o lado direito do ataque caseiro. Na sequên-
cia de uma jogada combinada, Zainadine cabeceou 

MARCO MILHO
www.maisfutebol.iol.pt

para a pequena área, onde Joel Tagueu tentou o remate 
acrobático. O avançado, contudo, chocou com Neto, 
deixando o central e capitão sportinguista bastante 
combalido. Ao encerrar da primeira parte, o filme do 
encontro mostrava um jogo praticamente de sentido 
único, pese embora a incapacidade do Sporting para 
concretizar as ocasiões criadas. Ora por intervenções 
bem medidas de Caio Secco, ora por ação dos centrais 
maritimistas, e outras vezes ainda por algum desacerto 
dos leões de Alvalade na hora da finalização.

Apesar de tudo, não houve alterações de qualquer dos 
lados, e os mesmos intervenientes do primeiro tempo 
deram início à etapa complementar.

Aparecendo mais aguerrida no ataque, a equipa ma-
deirense chegou com perigo à baliza de Max, quando, 
aos 52 minutos, Lucas Áfrico apareceu em posição 
frontal para responder a um livre batido pelo flanco 
esquerdo. Mas depois de um desvio inicial de Leo An-
drade, Áfrico cabeceou por cima.

Aos 59 minutos, o Sporting voltou a dispor de uma 
boa jogada, mas o remate de Tabata foi fácil para 
o guardião do Marítimo. O momento, contudo, 
pareceu dar início a mais uma fase de algum 
domínio ofensivo da formação lisboeta, sempre 
sem efeitos práticos.

O jogo parecia mais adormecido, mas foi 
quando apareceu Rodrigo Pinho, o homem do 
costume, para fazer, aos 68 minutos, o golo que 
colocava os madeirenses em vantagem. Depois 
de uma perda de bola de João Palhinha, Bam-
bock descobriu o avançado brasileiro a isolar-se. 
Frente ao guarda-redes do Sporting, Pinho ati-
rou sem problemas para o fundo das redes.

O Sporting procurou reagir, com três substituições 
de uma assentada, mas foram os madeirenses a marcar 
novamente. Aos 79 minutos, Leo Andrade sentenciou 
o jogo, na sequência de um canto batido pelo lado es-
querdo. O central aproveitou o espaço concedido pe-
los defesas sportinguistas, para fazer o segundo golo 
e confirmar a primeira derrota da equipa de Rúben 
Amorim em competições domésticas nesta tempora-
da.

Para os últimos 10 minutos, o Sporting tentou reen-
trar no jogo, mas o Marítimo garantiu a vitória, sem 
grandes sobressaltos até ao final. Depois de um jogo 
que chegou a ser de sentido único, os homens de Mil-
ton Mendes foram mais eficazes, assegurando a conti-
nuidade na Taça.




