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Em breve

Eleições Antecipadas 2020:

Quem será o Vencedor?

U

ma cena se repete praticamente em todos os Estados
Unidos: longas filas de eleitores votando antecipadamente
para as eleições presidenciais, res-

US Elections Project, um sistema online de estatísticas eleitorais da Universidade da Flórida....
"O voto forte dos democratas neste
momento não deve ser um indicador

pondendo ao chamado de mobilização dos democratas e, por medo
da pandemia do coronavírus, a menos de três semanas das eleições.
Mais de 25 milhões de americanos
votaram até sexta-feira 23 de outubro
de 2020 por correio ou pessoalmente, de acordo com uma contagem do

de que Biden já ganhou a eleição",
alertou McDonald numa análise postada no seu site.
"Sim, os números são muito bons
para Biden, no entanto, é muito provável que os republicanos compareçam para votar pessoalmente" no dia
3 de novembro, dia da eleição.

VARIEDADE
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PENSAMENTO DA SEMANA

CARICATURA DA SEMANA
QUEM SÃO ELES?

CRÓNICA

Reabilitar a Verdade
JORGE
CORREIA

N

a profusão
de mentiras, ilusões
e perversão de factos, é fácil perdermo-nos neste emaranhado de
informação.
Para aqueles que se aproveitam e
alimentam do caos, oportunistas de
fundo que são, não há melhor ambiente do que este.
A desistência por nunca sabermos
em que é que podemos sustentar os
nossos julgamentos levantam estados de espírito de incerteza que
são prontamente aproveitados por
estes assaltantes das nossas mentes, levando-nos no limite a aceitar
ideias e ações que no estado normal nos repugnaria. Um dos aspetos fáceis de reconhecer estes lobos
da mentira é a dificuldade em aceitarem um exame do passado, um
exame de consciência equilibrado
e justo: ou evitam a todo o custo
este exame, ou pura e simplesmente pretendem redesenhar a história
à face das suas convicções torpes.
Com esta realidade os bem-intencionados muitas vezes são envolvidos no caos criado e perdem o
senso do importante.
Por exemplo, nos EUA, Trump
existe não apenas pela sua capacidade “comercial” de vender as suas
ideias obscurantistas e até ridículas, mas principalmente porque
encontra ressonância em muitas
pessoas que têm receios face a minorias que dentro de anos deixarão
de sê-lo, o que provocará uma mudança radical da face americana.
Sempre que há estas mudanças o
equilíbrio de forças existente altera-se levando a que muitos que estavam nos pedestais da sociedade
acabem por ser substituídos perdendo assim as suas regalias que
julgavam inatacáveis.
Esta luta de poder existe não por-

que uns avancem em relação a outros, mas sim porque quando temos
poder somos corrompidos pela
ideia de que o nosso sucesso valida
as nossa ideias e consequentemente nos habilita a violar a liberdade
dos restantes, nem que seja pelo
puro sentimento egoísta de mantermos os nossos privilégios à custa
de terceiros.
Há assim dois planos, ou se preferirem, duas perspetivas a ter em
conta: uma análise da caminhada
até ao momento, e o respeito pelo
outro ser humano enquanto individuo com direito à sua liberdade de
pensamento e de ação sem ferir o
seu semelhante, claro está.
Recentemente ouvi Joaquim
Aguiar, antigo assessor político
do presidente Mário Soares entre outros cargos que já teve, num
programa Cor do Dinheiro no Facebook, fazer esta analogia de que
vários líderes políticos conduzem
olhando pelo retrovisor, ou seja,
face a uma nova realidade, pretendem aplicar os mesmos preceitos
do passado ignorando as ideias e
ações que fracassaram na prática
ou ignorando que a realidade exige
uma nova atitude, exige uma nova
abordagem.
O apego ao passado é intenso e o
orgulho que nos prende a opções
que defendemos no pretérito são
âncoras que nos prendem e não
permitem que possamos dar o salto
progressista que a realidade exige.
Mas enquanto não assumirmos os
erros do passado, através de uma
análise livre de preconceitos, fruto
de uma liberdade de pensamento
que hoje cada vez mais pretendem
limitar, este salto de progresso será
de difícil execução. Ainda hoje Portugal, que tanto enche o peito com
a revolução dos cravos como instauração da liberdade, ainda hoje
se vêem comportamentos autoritários de controlo das instituições
chave da democracia portuguesa,
isto tudo sem que haja protestos da

amorfa população.
Fiquemos cientes disto: uma população amorfa, indecisa e sem
ideal coletivo, é presa fácil dos
oportunistas e obscurantistas políticos.
Algo que gosto nas ciências naturais e suas aplicações práticas (engenharias e afins), é que uma solução só existe enquanto ela provar
o seu efeito prático ou até aparecer outra solução que seja melhor,
mais eficiente e mais eficaz.
Que diriam se aparecesse agora
um movimento de retorno à mobilidade do passado, cavalos e carro-

ças?
Nem sequer teria pernas para andar, ou seria um movimento limitado a uns saudosistas do passado
sem mais influência do que isso.
Então porque defendemos ideias
políticas ultrapassadas, cuja aplicação prática já se provou errada e
de consequências desastrosas?
É assim urgente reabilitar a verdade, porque sem esta jamais pisaremos em terreno seguro que possa
propiciar a análise e a consequente
escolha das ideias e ações que a
realidade exige como certas.
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CANCELADAS TODAS AS ATIVIDADES DA QUEIMA DAS FITAS DE COIMBRA
"As atividades tradicionais, como a Queima do Grlo (feita pelos estudantes que estão a terminar o seu percurso académico), o baile de gala e o
sarau académico, foram canceladas", afirmou Daniel Azenha. Segundo o dirigente, assim que o Governo implementou a situação de calamidade,
a AAC viu que "não havia condições para realizar as atividades em segurança". "É com muita pena, mas temos de cancelar", declarou Daniel
Azenha. Reconhecendo que "a Queima das Fitas é uma atividade que dá espaço financeiro para que a associação continue a trabalhar no resto
do ano", pelo que "é dinheiro que não se ganha", o presidente da Direção-Geral da AAC salientou, contudo, que "a questão da saúde pública está
em primeiro lugar". "E não há festa académica que esteja acima da saúde dos nossos colegas", acrescentou.

Crónica ao Sabor Da Vida
MANUEL CARVALHO

E

sta crónica fala de
solidão, tem laivos de
tristeza mas também de
esperança.
Quantas avós e avôs haverá por
aí na comunidade portuguesa que calam no
fundo do peito a amargura de não se sentirem
mais ligados aos netos e que, de certa forma,
se resignam a viver de migalhas de afectos?
Principalmente agora que a pandemia, veio, com
brutalidade, agravar o fosso dos desapegos e que
pôs a nu as misérias e abandonos que grassam
por aí, pelos lares de idosos.
Esta é a história de uma mulher que, mesmo
desiludida e magoada, teima em acreditar na
vida, esperançosa que melhores dias acabarão
por chegar.
“Quando começamos a envelhecer ficamos
mais sonhadoras. Irremediavelmente fantasistas,
agarramo-nos a quimeras, imaginamo-nos, na
calmaria dos dias sem fim, rodeadas de ranchos
de netos embebecidos, boquiabertos perante os
mundos maravilhosos que as nossa imaginação
fértil e experiente vai descerrando diante dos
seus olhos arregalados e inocentes.
“Avó, conta mais uma história”. E nós, felizes,
olhos brilhantes e transbordantes de ternura, lá
escavamos mais fundo no poço maravilhoso
do imaginário inesgotável, falamos-lhes dos
encantos dum jardim à beira-mar plantado, onde
o sol é mais luminosos e os afectos são mais
calorosos.
Talvez já tenha sido assim em tempos antigos e
tão distantes, na paz das nossas aldeias, quando
éramos crianças. Quando os lumes crepitavam
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nas lareiras a afugentar as sombras e o frio e
nós, a cabecear de sono, recostadas nos regaços
protectores, nos deixávamos embalar pela
melopeia das nossas avós. Mas, inevitavelmente,
tudo se transformou.
A vida deu muitas reviravoltas desde então.
Devo reconhecer, e aceitar, que, agora, a
esfera dos meus interesses pessoais já poucos
pontos de ontacto tem com os desta geração, tão

juventude já não se reconhece. E, de uma forma
ou de outra, acabamos por tombar na trivial
desculpa: “no meu tempo tudo era diferente…”
que nos resguarda dos fortes ventos da mudança.
Geralmente, com o coração a sangrar, dissimulada
atrás dum sorriso afável, acabo por me contentar
com migalhas de afecto.
E iludo-me, tranquilizo-me chamando sabedoria
à resignação, paz de espírito aos silêncios cada

diferente da minha, moldada por um mundo em
permanente e acelerada transformação.
Os meus netos cresceram, são agora adolescentes
que deixaram de acreditar em mundos
maravilhosos de fadas e animais que falam. Para
ser franca, já não sei bem se acreditam nalguma
coisa.
Quando me visitam, dou comigo a observar,
disfarçadamente, as reacções deles. Nos raros
intervalos em que se desligam dos seus gadgets
electrónicos, oiço-os falar francês entre eles,
quase indiferentes às minhas frustradas tentativas
de estabelecer pontes de diálogo. Talvez parte da
culpa seja minha, admito.
Com o avanço dos anos, quase sem nos
apercebermos, vamo-nos refugiando no conforto
das memórias dum tempo distante no qual a

vez mais prolongados que se instalam entre nós.
Apesar de tudo, há ocasiões em que o céu se
rasga em azuis de esperança. Geralmnet acontece
quando o meu neto me pede para fazer o arroz
doce com que gosto de o mimar ou quando
passamos defronte da pastelaria portuguesa e a
minha neta me implora o prazer dum pão com
chouriço.
Nesses momentos pressinto que ainda nada está
perdido. Há uma voz, nascida nas profundezas
da memória que me segreda que, não obstante
tudo, os fios da meada das nossas vidas ainda
continuam entrelaçados.
Instantes que logo dissipam todas as angústias
e varrem todas as sombras, suficientemente
mágicos para repintar a vida com as cores mais
belas do universo.”
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MAIORIA ABSOLUTA DO PS "É MELHOR GARANTIA DE DEFESA" DOS AÇORIANOS
"Eu acredito que sim. Sem sombra de dúvida", declarou Vasco Cordeiro, questionado hoje pela agência Lusa sobre se uma vitória por maioria absoluta nas regionais de domingo seria a melhor defesa para o povo da região. O socialista, e presidente do Governo dos Açores desde 2012, que
se recandidata a um último mandato, falava durante uma ação de rua na freguesia da Fajã de Cima, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.
Na ocasião, Vasco Cordeiro sustentou que o PS é o único partido "que se afirma e se tem afirmado de forma coerente e consecutiva como um
referencial de estabilidade e segurança", criticando palavras de outros partidos que, ora têm colocado de parte uma viabilização de um executivo
minoritário do PS ou têm referido a sua pretensão em integrar um governo alternativo.

Dia Mundial das Missões

temente, e onde a Igreja local ainda não é auto- trigo não cresceu.
Com o tempo as coisas mudaram. A terra co-suficiente.
Por vezes o trabalho dos missionários difere do meçou a produzir os alimentos que necessitavam
o fim de semana pas- que aqui ou em Portugal nos habituamos. Por
sado, Santa Cruz, ce- exemplo o Senhor Padre Adam, de quando semilebrou o dia Mundial narista, de 2007 a 2009 teve a tarefa missionaria
das Missões, que este ano no Paraguai, mais precisamente em Acaray’mi,
tem como tema: Eis-me aqui, entre a tribo indígena “Ava Guarani”. Que durante séculos viveram da caça e do que a floresenvia-me.
Desde 1988 que a Missão Santa Cruz tem conta- ta lhes oferecia. Não tinham a preocupação de
do com os missionários da Congregação do Ver- guardar alimentos para o dia de amanhã.Como
bo Divino (SVD), a quem lhe chamamos igual- tinham tudo o que necessitavam diariamente,
mente de Verbitas, para liderarem o destino da pensar no futuro, como nós, era imaginável. Tiigreja portuguesa de Montreal. O primeiro mis- nham uma vivencia simples, mas feliz. Com a
sionário foi o Senhor Padre José Luís Pimenta,
que esteve connosco onze anos, depois o Senhor
Padre José Maria Cardoso, que também deixou
para a sua dieta diária. Hoje a casa agrícola admarca na comunidade durante dezoito anos, de
ministrada pelo povo “Ava Guarni” é auto-sufiseguida o Senhor Padre Phong Nguyen durante
ciente e ainda ajuda outros mais desfavorecidos.
três anos e neste momento contamos com o simGraças aos missionários, os índios não tiveram
pático Senhor Padre Adam Laskarzewski.
que vender suas terras, não tiveram que se torA Congregação SVD foi fundada pelo Padre
nar mendigos desprezíveis das ruas das grandes
Arnaldo Janssen a 8 de Setembro de 1875. Hoje
cidades.
conta com mais de seis mil missionários, espaA celebração de Domingo foi também muito
lhados em mais de setenta países.
especial
para as meninas Leila, Myla e Elisa OliOs Verbitas consideram como dever o anúncio
veira que fizeram a sua Primeira Comunhão.
da Palavra de Deus a todos os povos, a criação
O Dia Mundial das Missões lembra-nos que
de novas comunidades e a promoção do cresciser missionário é seguir Jesus Cristo, mas
mento e a união entre si e com a igreja inteira.
também é olhar para o futuro, por isso somos
Trabalham antes de mais nada, onde o Evangelho ainda não foi anunciado, ou o foi insuficien- perca de terras e devido à sua desflorestação, fi- todos chamados a remar juntos.
caram sem os alimentos diários a que estavam
habituados. Começaram a passar fome e com
doenças a que não estavam habituados. Acabando como mendigos, nas grandes cidades como
Assucao, capital do Paraguai, Encarnacion, etc.
Foi aí que o nosso reverendo, juntamente com
outros missionários do Verbo Divino, teve a tarefa de ensinar os índios a cultivar. Mas mudar a
mentalidade deles, não foi tarefa fácil. Para eles
as sementes eram colhidas, mas não compreendiam que poderiam ser semeadas. A primeira
vez que lhes ensinaram a semearam trigo, como
acharam que era um desperdício, durante a noite, colheram as sementes para comer, por isso o
ANTERO BRANCO
FOTO MANUEL NEVES

N

ADIAMENTO, DEVIDO AO COVID-19, DE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(Art. 3.3.1.a. e 4.3.2. dos Estatutos)
PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E DO CONSELHO FISCAL E DE DEONTOLOGIA
(Art. 5.1.1. dos Estatutos)

São por este meio informados todos os Sócios Ordinários, da Casa dos Açores do
Quebeque, que a Assembleia Geral Ordinária, para eleição do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal e de Deontologia 2021, agendada anualmente no
mês de novembro é adiada, devido ao COVID-19, até o momento permitido pelas
autoridades, em segurança pública do Quebeque, que abrangem reuniões neste
momento.

Entretanto, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal e de Deontologia atuais
permanecerão em função.
Montréal, 15 de outubro de 2020
Pelo Conselho de Administração da Casa dos Açores do Quebeque
Casa dos Açores do Quebeque • 229, rue Fleury ouest, Montrél (Québec) H3L 1T8
(514) 388-4129 • casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
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POEMA DA SEMANA

SUBLIME AMOR

Como sinto na alma
Está tristeza,
Por não estares mais comigo.
É uma dor que ataca
Os sentidos
E me deixa sem animo
De viver
E desiludido.
Sinto-me pobre
Sem nenhuma ação
Embora tendo tudo para viver
Contigo era só prazer
E não existia em mim
Qualquer desilusão,
Que me ferisse
A alma e o coração.
Agora sem estares
Presente em minha vida,
Tudo é triste
E desolador
Tornei-me um eterno sofredor,
Pois falta tu,
Que aquecia a Minh ‘alma
Com o teu sublime amor.
Vivaldo Terres

Ética para totós
RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

M

anifestar no Twitter
o desejo de que
Trump morra é vudu
cibernético. Tenho a forte
suspeita de que é inútil exprimir esse desejo –
e, também por isso, igualmente inútil proibir
que ele seja expresso.
Foi uma semana de grandes desafios éticos
e morais. Muita gente que costuma apelar, em
nome da decência, a limites mais rígidos para

o que pode e não pode ser dito reivindicou que
esses limites devem ser, afinal, um pouco mais
elásticos. E muita gente que costuma bater-se
por uma liberdade mais ampla constatou que,
afinal, há limites da decência que não devem ser
ultrapassados.
Ambos os grupos demonstraram, mais uma vez,
que são a favor da liberdade de expressão, desde
que seja para aquilo que gostam de ouvir. Examinemos a estupidíssima questão, com um cuidado que ela, claramente, não merece: depois de
se ter ficado a saber que Donald Trump tinha Covid, algumas pessoas foram para as redes sociais

Ilustração:
João Fazenda

A ANTOLOGIA LITERÁRIA ESTARÁ DISPONÍVEL NA
LIVRARIA DAS MEMÓRIAS GRATUITAMENTE
NO NOSSO LOCAL

4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA

C

aros leitores, eu antes
escrevia amigos leitores
mas
muitos
leiam
minhas coisinhas mas não nem
de perto meus amigos, o que é
normal, coisa que não posso fazer nada para
inverter.
Mas escrever isto sim vou sempre continuar
mesmo se não posso agradar a todos. Eu há uns
tempos nesta parte escrevia coisas a respeito da
minha "ruela", que os nossos novos vizinhos,
jovens casais, tinham
Tomado conta do espaço ruela e que as vezes
era quase preciso licença pra passar, pois agora
não e que eu também me instalo no meio da
ruela a beber um aperro, um champanhe que
me regala a alma, a mim e a conversada, e a
razão e porque com o fim do Verão e o Outono
as portas não e que o Sol esta a desertar o meu
quintal, então pra lhe apanhar instalo duas
cadeiras no meio da ruela e ai daquele que
tenta me incomodar. A verdade e que torna-se
agradável com os nossos vizinhos e os gritos
das crianças aos montes a correr de alegria
não há dinheiro que pague esta sensação, uma
delícia. Tenho que mencionar que a nossa ruela
tem muita fama na Villerary, e não e a mesma
fama que canta o Alfredo Marceneiro, as ruelas
do pecado, e verde e agora as jovens famílias
estão a organizar uma festa do Halloween na
ruela, a coisa anda a correr no nosso bairro e
anda gente a passar e a tentar saber o que se esta
a tramar. Com este vírus que esta colada nas
nossas vidas desde o mês de Marco e sempre

bom ter umas boas noticias, ate que nosso
simpaticíssimo primeiro-ministro confirmou
que as crianças vão poder se mascarar e ir de
porta em porta recolher bombons. Este ano de
2020 tem sido um raio de ano, e estas pandemia
ainda nao acabou, estamos longe de chegar
ao fim do combate contra o Covid. "Aqueles
que são vistos dançando são considerados
loucos por aqueles que não conseguem ouvir a
musica", Nietzsche.

exprimir apoio ao vírus. Outras pessoas ficaram
muito ofendidas com o mau gosto da ideia.
E o Facebook, o Twitter e o TikTok explicaram
aos seus utilizadores que desejar que alguém
morra não é permitido. Será ético desejar que
alguém morra?
E será moral proibir que alguém diga coisas
imorais? São excelentes questões, e é por isso
que não tenho capacidade para me ocupar delas.
Sempre preferi as questões mais pequeninas, tais
como: é proveitoso desejar que Trump morra?
Desconfio que não.
Não sou especialista, mas dizem-me que o vírus
não se importa muito com as claques favoráveis
ou desfavoráveis. Manifestar no Twitter o
desejo de que Trump morra é vudu cibernético.
Tenho a forte suspeita de que é inútil exprimir
esse desejo – e, também por isso, igualmente
inútil proibir que ele seja expresso. Sucede, no
entanto, que quem deseja a morte de alguém não
obtém nada, uma vez que as coisas acontecem
independentemente dos nossos desejos, a menos
que a nossa vida decorra dentro de um filme da
Disney.
Mas quem proíbe os outros de exprimirem um
desejo obtém o silenciamento que quer impor.
Que uma pessoa pretenda obter por via
virológica o que não conseguiu por via eleitoral
pode dizer alguma coisa dessa pessoa e do seu
respeito pela democracia – mas mais nada. Que
uma pessoa impeça os outros de dizer coisas que
considera imorais não só deixa claro o respeito
dessa pessoa pela democracia como a degrada
efectivamente.
Se alguém diz “Covid vai em frente, tens aqui
a tua gente”, em princípio, é um palerma. Se
alguém impede os outros de serem palermas, em
princípio, é perigoso.
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Espalhar a paz no Mundo
ANTÓNIO PEDRO COSTA

E

m Assis, precisamente
sobre o túmulo de
São Francisco, lugar
simbólico, o Papa Francisco
assinou a sua nova encíclica
“Fratelli Tutti” sobre a
fraternidade social, com temas importantes,
como a relação entre os povos, o acolhimento
e até mesmo o que chama de a boa política.
Esta é a terceira encíclica do pontificado de
Francisco, depois de Lumen fidei e Laudato
sì, que tantas repercussões teve em todo o
Mundo.
Se a Laudato Si, sobre o cuidado da casa
comum, é considerado por muitos como o texto
mais inovador do seu pontificado, na proposta
no âmbito da ecologia integral, a nova encíclica
Fratelli Tutti, é vista segundo os vaticanistas
mais entendidos uma síntese do pensamento
deste Papa acerca da fraternidade e da amizade
social.
Para alguns dos seus críticos é visto como um
pensamento político e social esquerdizante, no
qual cabe uma análise sobre a situação no mundo,
no que diz respeito a problemas a que ele tem
dedicado muitas das suas intervenções, como
sejam os emigrantes, os refugiados, o racismo,
a pena de morte e a ecologia, entre tantos outras
matérias que de forma assombrosa e destemida
tem levantado a sua sábia e inspirada voz.

o Santo Padre propõe que a fraternidade e a
amizade social sejam lidas com chaves como
o respeito pelos direitos humanos, a busca
incessante da paz, a proposta da amabilidade, a
valorização da função social da propriedade ou
o perdão.
Este Papa, sucessor do Irmão Francisco faz
sugestões concretas como a da eliminação da
pena de morte no mundo, a constituição de um
fundo contra a fome financiado pelas despesas
militares, do fim das armas nucleares e da prisão
perpétua, a reforma do sistema económico e
financeiro internacional, para que seja possível
uma real concretização do conceito de família de
nações.
De forma inteligente, o bom Papa Francisco
inspirou-se na conhecida parábola do bom
samaritano, contada por Jesus no evangelho de
São Lucas: uma história em que um homem vítima
de assaltantes é ajudado por um samaritano, que
precisamente naquele tempo era uma raça banida
pelos judeus, depois de dois religiosos do tempo
terem passado ao largo, sem o ajudar.

O Santo Padre refere-se a esta parábola como
“um ícone iluminador, capaz de manifestar a
opção fundamental que precisamos de tomar
para reconstruir este mundo”, pois “diante de
tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via
de saída é ser como o bom samaritano. Qualquer
outra opção deixa-nos ou com os salteadores ou
com os que passam ao largo, sem se compadecer
com o sofrimento do ferido na estrada.”
Nesta encíclica, que não pode ser vista, As reações a esta nova encíclica mundo inteiro
redutoramente, como apenas uma visão religiosa, foram muitas, pois os temas da fraternidade

CRÓNICA

universal, migração, justiça social, novas relações
internacionais onde a ética pode dominar e uma
economia solidária e atenta às necessidades dos
pobres, registram satisfação também no mundo
islâmico.
Abdellah Redouane, diretor do Centro Cultural
Islâmico da Grande Mesquita de Roma, define
a encíclica do Papa Francisco “Fratelli Tutti"
como um dos “tijolos para a construção de uma
sólida relação de amizade".
Por outro lado, aquele dirigente muçulmano
está convencido de que a “Fratelli Tutti” dará
origem a outro efeito positivo: poderá favorecer
o diálogo entre pessoas de várias religiões, etnias
e culturas e dar amplo apoio à liberdade religiosa.
"Porque o documento - afirma - dá a todos uma
oportunidade de refletir sobre estas questões,
coloca uma perspetiva sobre os seres humanos,
independentemente de suas crenças religiosas ou
políticas”. E tudo isso deveria levar a não querer
mais construir muros, como o Papa pediu com
fervor. "Certamente, agora é o momento de abrir
todas as portas, não de construir muros que nos
separam".
O nosso Papa Francisco continua a surpreender
com as suas posições sobre temas vitais para a
fraternidade universal e estou convicto que ele
continuará a ser considerado como uma das
vozes mais escutadas do Planeta, mesmo à frente
dos dirigentes das grandes nações da Terra, como
sejam dos Estados Unidos, Rússia ou China.
Mesmo sem armamento militar este defensor
da paz, mostra ao Mundo, como se constrói se
espalha a fraternidade entre os povos.

COMUNIDADE
QUAL FESTA É ESTA?
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A Nossa Situação Agora
com Esta Doença

por decreto no dia 21 de março devido ao risco de
disseminação do coronavírus.
Desde então, o fecho da fronteira foi renovado
várias
vezes por uma decisão conjunta das admirealmente incrível esta
situação. Em março de nistrações Trump e Trudeau.
2020 tudo fechou e ago- Há só uma boa notícia,... eu vou sempre ao "Blara devemos dizer adeus aos ck Friday" nos Estados Unidos, ver e mesmo facumprimentos com beijos e
apertos de mão.
E isso tem sido patente.
Mas a saudação rápida, de ocasião, quando se
pergunta a alguém como tem passado, também
tem sofrido alterações.
Antes do vírus, já sabíamos, invariavelmente,
que a resposta seria “está tudo bem” ou “nunca
estive melhor”, embora também pudéssemos enSYLVIO MARTINS

É

frentar os clássicos “vou andando” ou “mais ou
menos.”
Respostas iguais a nada. Não produziam diálogo.
Hoje em dia quando eu vejo alguém conhecido é
difícil chegar e falar horas e brincando e falando
sobre o que se passa.
Devemos só dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, acompanhado com o cotovelo ou tocando o pé.
Por uma pessoa que adora ver amigos é realmente muito difícil mentalmente e devo pensar a minha família e o meu trabalho... Se eu apanho o
Covid-19,... o que vai se passar comigo e a minha
família, sem esquecer que a comunidade está a espera do jornal e não devemos falhar.
Fronteiras do Canadá e dos Estados Unidos ficam fechadas até ao 21 novembro de 2020.
Desde março, não é mais possível, com raras
exceções, viajar entre os dois países. A fronteira
Canadá-EUA permanece aberta, especialmente
para o transporte de mercadorias.
"We are extending non-essential travel restrictions with the United States until November 21st,

2020. Our decisions will continue to be based on
the best public health advice available to keep
Canadians safe", mensagem de Bill Blair que foi
publicado no Twitter.
A data definida pelo governo era para o 21 de
outubro e foi adicionado mais um mês. A fronteira
entre o Canadá e os Estados Unidos foi fechada

zer algumas compras,... este ano o "Black Friday
é para o 27 de novembro... espero que os governos vão reabrir as fronteiras para poder fazer um
passeiozinho a Plattsburgh ou Burlington para
viajar um pouquinho e aproveitar o ar fresquinho
dos Estados Unidos.
HALLOWEEN E NATAL
O governo, a semana passada anunciou que vai
haver o Halloween para as crianças e vão anunciar esta semana uma maneira para que os pais
possam dar os rebuçados as crianças sem criar
mais contaminações.
Em Ontário, o Halloween foi anulado nas zonas
vermelhas. O que vai ser aqui?
E, Natal?
O que foi dito numa das apresentações do Primeiro-Ministro do Quebeque é que o confinamen-

to poderá continuar até janeiro. Então há muitas
probabilidades que não vai haver nem Natal em
família nem Ano Novo.
O que vai ser das associações sem esta grandiosa festa da passagem de ano que ajuda muito as associações, e, indiretamente o que vai
acontecer com o nosso "mental" sem festas, e
sem data previsto até abril 2021???

CRÓNICA

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca
Mercearias

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
Contabilista

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS
Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Dentista

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

SUDOKU

Notários
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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

T.: 514.842.8045

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

CRUZADAS

2

8

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

T.: 514.844.2269

7
4 9

imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

ESCOLAS

6
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

JOSÉ SILVA

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

Seguros / Financeiros

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

7
9 5 6
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Espaguete com lagostim ao molho de limão siciliano
INGREDIENTES:
180 g de espaguete cozido
10 ml de azeite
10 g de cebola
160 g de lagostim
200 ml de creme de leite
10 ml de limão
5 g de sal
5 g de pimenta-do-reino

PREPARAÇÃO: Numa frigideira, coloque o azeite
para esquentar. Refogue a cebola e acrescente
o lagostim até dar uma pré-cozida. Acrescente o
creme de leite e o limão e deixe reduzir. Tempere
com o sal e a pimenta. Coloque o espaguete
no banho-maria. Quando quente, adicione o
espaguete no molho e salteie para que o molho
incorpore. Sirva em um prato fundo e salpique
salsicha para decorar.

Horizontais: 1. Período da vida da mulher em que a ovulação e os
períodos mestruais deixam de existir. 2. Oferta Pública de Aquisição
(acrónimo). Graceja. Espécie de veado das regiões do Norte. 3. Pródromos ou preliminares de uma doença. 4. Ave palmípede aquática.
No caso de. 5. Autoridade Tributária e Aduaneira. A mim. Óxido de cálcio. 6. Fado. 7. Lançou rede com 120 quilómetros de percursos pedestres. Época. 8. Sufixo (agente). Ameno. 9. Qualquer medida atribuída
a um desenho técnico. Com o cinema de sala em crise, anunciou que
a sua prioridade passou a ser o streaming. 10. Na Grande Barreira da
Austrália, em número, caíram para metade. 11. Estado patológico em
que há inércia física e intelectual. Referente a zona (pl.).
Verticais: 1. Redução de maior. Mãe do pai ou da mãe. 2. Empresa
Pública. Gran Turismo. Maço constituído por folhas de papel de escrever. 3. Espécie de pelica artificial, fina e macia. Observei. Pseudónimo
de Thomaz de Mello, o ilustrador clássico homenageado na 6.ª edição
da Festa da Ilustração de Setúbal. 4. Víscera dupla. Legara. 5. (...) do
animal de companhia, o Orçamento prevê a criação desta figura. 6.
Legume recomendado em dietas. Einstéinio (s.q.). «Em pouco muito
se (...)». 7. Apertas com nó. Juízo. 8. Serviço Açoriano de Transportes
Aéreos. Que te pertencem. 9. Naquele lugar. Peneira grossa, com que
se joeiram grãos, areia, etc. 10. Daniel (...), em parceria com o autor,
Yuval Noah Harari, ilustrou o bestseller Sapiens: História Breve da
Humanidade. 11. Símbolo de nordeste. Ligação (fig.). Olhos (inglês).

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

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

ROBERTO: 514-992-1586

Precisa-se de padeiro com
ou sem experiencia (se tens
a vontade de aprender estas
bem-vindo). Das 12h às 8h
a tempo inteiro e parcial em
Rivière-des-Prairies.
514-994-1272

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

EMPREGOS

PRECISA-SE DE UMA SENHORA
PARA FAZER LIMPEZA DE
UMA CASA COM EXPERIÊNCIA.
CHAIA: 450-434-3312
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

UMA ESCOLHA CERTA

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

REMBOURRAGE DA COSTA
Precisa-se de um estofador
"Rembourreur" com experiência a tempo
inteiro em Laval/Fabreville.
450-625-6422

ANEDOTAS
Diz um amigo a outro, armado em espertalhão:
– Sou muito rebelde!
Fui ao supermercado e comprei um pacote de leite que
dizia “Abra aqui”, mas só o abri em casa!
Na aula de História, o professor pergunta ao Jaime:
– Então diz-me lá que acontecimento importante se passou em 1812?
– Ó senhor professor, como é que quer que eu saiba se
ainda nem sequer tinha nascido?!
A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
há sim?
E quem é ele?
Não sei! Só sei que ele agora é o meu melhor amigo.

ADIVINHA DO DIA
– Sabes o que é que um lutador de boxe e um telescópio
têm em comum?
– Não…
– Ambos fazem ver estrelas!

†

MARIANA GONÇALVES DIAS
1922 - 2020

Faleceu em Montréal,
no dia 6 de outubro de
2020, com 98 anos de
idade, a senhora Mariana
Gonçalves Dias esposa
do já falecido senhor José
Silveira, natural da ilha das
Flores, Açores.
Deixa na dor seu filho
Joseph Silveira, Neto/a
Adamo e Brittany (Billy),
Seus irmãos Francisco
(Mariana)
Mauriçio
(Teresa),
Alice,
sua
cunhada Clementina, sobrinhos/as, familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral foi celebrado de corpo presente sexta-feira 9 de
outubro de 2020 na igreja Santa Cruz e foi sepultada em
cripta no cemitério Côtes-des-Neiges. A família vem por
este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. Bem-Haja.

MEMORANDUM

MEMORANDUM
3º ano de saudade

MANUEL CARVALHO

1945-2017
Já foram 3 anos de tristeza,
meu querido marido, tenho
tantas saudades de ti. Lembro-me dos bons momentos
em família.
Recordamos com profunda saudade, em missa que
será celebrada na igreja
Santa Cruz na terça-feira
dia 27 de outubro de 2020
às 18h.
Da tua mulher e filhos

Procura-se homem com experiência
para pequenos trabalhos de
renovação em casa.
450-668-1578

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

514 277 . 7778

JARDINS DES BEAUX-RÊVES

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

Companhia paisagista procura
homens para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.
Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389
Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649

Eduino
Martins

Pedro
Alves

4231-B, Boul. St-Laurent, H2W 1Z4, TÉL.: 514 284.1813 | CÉL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654
FONDATEURS: Elísio de Oliveira, José Simões Silvestre
ÉDITEUR: Sylvio Martins | ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEUR: Jorge Matos | DIRECTRICE-ADJOINTE: Francisca Reis
RÉDACTEUR EN CHEF: Mário Carvalho | RÉDACTEUR ADJOINT: Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho.

COLLABORATEURS: Anabela Medeiros, António Pedro Costa, Creusa Raposo, José
Andrade, Hélder Dias, Hélio Bernardo Lopes, José da Conceição, José de Sousa, Jorge
Correia, José Costa, José Maria Cardoso, Maria da Conceição Brasil, Maria Helena Martins,
Ricardo Araújo Pereira, Telmo Barbosa, Tony Saragoça, Vítor Gonçalves.
PHOTOGRAPHES: Humberto Cabral, João Arruda, Manuel Neves, Roberto Abarota.
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STAYAWAY COVID DESCARREGADA POR MAIS DE 177 MIL PESSOAS DESDE ONTEM
Segundo o instituto do Porto, entre quarta-feira e hoje, 177.470 pessoas descarregaram a aplicação de rastreio StayAway Covid, passando de 1.505.572 downloads na quarta-feira, para 1.683.042 downloads hoje. De terça para quarta-feira, a aplicação foi descarregada por 73.509 dispositivos. "É muito provável que
os descarregamentos estejam relacionados com duas coisas, a tomada de decisão do Governo [sobre obrigatoriedade da utilização da aplicação]. Não consigo
avaliar a relação direta, mas que ela existe, existe", disse à Lusa Rui Oliveira, administrador do INESC TEC.Na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa,
anunciou que o Governo ia apresentar ao parlamento uma proposta de lei para que seja obrigatório quer o uso de máscara na via pública quer a utilização da
aplicação StayAway Covid em contexto laboral, escolar, académico, bem como nas Forças Armadas, Forças de Segurança e na administração pública.

Se Eu Pudesse…
PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

CARNEIRO: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Não permaneça numa relação
se vir que não lhe está a fazer bem. Saúde: Controle
a tensão arterial para não ter problemas no futuro. Dinheiro:
Relativamente à sua profissão, poderá receber de algum tipo de
incentivo, pois encontra-se num momento favorável neste setor.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22
TOURO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Evite andar desatento
a nível familiar e amoroso, as pessoas que lhe
querem bem precisam da sua atenção. Saúde: Algumas dores
musculares. Dinheiro: Algumas dúvidas profissionais poderão
dissuadi-lo de gastos mais avultados.
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39
GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado, que
significa Sacrifício. Amor: Seja mais inovador na sua vida
amorosa. Faça um passeio com a pessoa que ama, ou
até uma viagem. Saúde: Sem preocupações. Dinheiro: Poderá
alcançar esta semana os objetivos propostos.
Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42
CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Paus,
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Evite
o pessimismo, se encarar a vida com um sorriso tudo
correrá melhor. Saúde: Anda muito cansado, descanse mais.
Dinheiro: Para que as coisas a este nível corram da melhor
maneira desenvolva mais a sua autoestima.
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29
LEÃO: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Encontrará a paz e o equilíbrio no seu
relacionamento, pois estará bastante confiante. Saúde:
Modere a sua alimentação, siga uma dieta saudável.
Dinheiro: Haverá uma melhoria a nível financeiro.
Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39
VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Fase em que será mais fácil expressar
as suas opiniões e sentimentos. Saúde: Evite excessos,
tente manter o equilíbrio na alimentação. Dinheiro: Alcance
os seus objetivos confiando mais nos seus julgamentos, mas
cuidado para não fazer grandes despesas.
Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34
BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia, Separação. Amor: Novas
oportunidades amorosas. Caso se encontre numa
relação, fortificar-se-ão os elos que vos ligam. Saúde: Poderá
sentir alterações a nível do sistema nervoso. Dinheiro: Cuidado
com a confiança excessiva em determinadas pessoas.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Fase favorável a nível
de relacionamentos amorosos e familiares. Saúde:
Não irá sentir nada de preocupante na sua saúde. Dinheiro:
Ultrapasse as situações complicadas resolvendo um problema
de cada vez. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Pode haver uma rutura no seu
relacionamento atual. Saúde: Sentir-se-á bem e cheio
de energia. Dinheiro: Peça ajuda relativamente a negócios que
pretenda iniciar. Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: Pondere antes de assumir uma
nova relação, siga o seu coração. Saúde: Cuide da sua
alimentação, faça uma dieta mais regrada. Dinheiro: Não gaste
quantias exageradas de dinheiro, poderão vir a fazer-lhe falta.
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa
Força, Domínio. Amor: Dê largas à sua imaginação e
apimente o seu relacionamento para que este não se
torne rotineiro. Saúde: Cuidado com os seus rins, necessitam
de atenção. Dinheiro: Pode deparar-se com algumas situações
menos positivas a nível financeiro. Contudo, serão resolvidas
pelo melhor. Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
PEIXES: Carta Dominante: O Imperador, que
significa Concretização. Amor: Dê mais atenção
aos seus familiares. Saúde: Evite estar muito tempo
na mesma posição pois poderá vir a sofrer de
algumas dores musculares e de pernas. Dinheiro: Não gaste
desnecessariamente, podem surgir despesas extra.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

S

e eu pudesse, construía
casas para todos os mais
velhos da sociedade. E,
acreditem, eles seriam tão
felizes com as suas gaitadas
(gargalhadas) que estas seriam ouvidas por
campos e cidades e chegariam às mais altas
montanhas, aos mares mais fundos e aos céus
de todos os continentes.
Dormiriam sonos tranquilos em lençóis quentinhos de cores alegres e feitos “de lavado” todas
as manhãs por anjos vindos do céu do Deus de
cada um.
Nunca seriam contrariados. Comeriam só o que
gostassem; dançariam em madrugadas loucas e
em noites de lua cheia e estrelas cadentes; abraçariam antigos amores sem saudade porque novamente presentes. E exultariam, de copo de vinho
na mão, fazendo brindes à vida que voltara a ser
bela e jovem.
Se eu pudesse: - cantava canções antigas para
que estes avós de meninos já grandes os voltassem
a ver pequeninos e me acompanhassem afinados
tocando instrumentos sonhados do tempo em que
eram jovens. E sentávamo-nos no chão, na relva
do jardim das casas que eu construíra para eles, a
brincar com as suas crianças que traziam vestidos
às flores e laços na cabeça ou calções azuis. As
suas pernas, que ontem pareciam não querer andar, correriam atrás dos meninos e meninas num
sonho de vida e alegria feita de afectos agora novamente presentes pela força de entidades salvadoras dos que pareciam excluídos do mundo.
Se eu pudesse: - Sarava as feridas dos homens e
mulheres perdidos do seu destino e levava-os pela
mão até compreenderam onde tinham deixado os
princípios aconselhados pelos seus antepassados.

E ensinava-os a agarrar a nova oportunidade que
lhes tinha entregado para que o seu coração nunca mais chorasse as lágrimas que dos seus olhos
caíam em abundância ao ver-se na periferia das
cidades deitados em cobertores velhos e mal cheirosos perante um céu que não olhavam com receio de serem vistos em trajes que não eram os
que mereciam.
Se eu pudesse: Ia aos bairros da periferia das cidades e convidava jovens considerados rebeldes
para com eles encontrar um mundo à medida das
suas aptidões onde conseguissem encontrar motivos para serem homens bons, cuidadores de pais
velhinhos e prontos para casar e formar famílias
dignas onde as casas seriam limpas e as mulheres tratadas com amor em camas onde a doçura
prevaleceria sobre o sexo “feito” à pressa; nessas
novas famílias as crianças podiam brincar sem receio dos vizinhos pois todos tinham compreendido a beleza da harmonia e do respeito mútuo.
Se eu pudesse: As crianças de todo o mundo teriam alimento, casa, serviço de saúde, brinquedos,
festas de aniversário e de Natal. E gostavam de ir
à escola aprender com professores meigos e competentes; e teriam respostas dos anciãos às suas
curiosidades naturais à casa dos quais os pais os
levavam para aprenderem com a sabedoria o que
a escola não lhes podia dar. Então chegavam com
as mãos cheias de novidades sobre a vida que contavam aos pais em momentos únicos porque à noite todos se sentavam à roda e ouviam-se uns aos
outros. Se eu pudesse: fechava Bancos e outras
instituições que roubam os homens que trabalham
na messe do Senhor. E escolhia alguns homens
de honestidade comprovada e sem interesses pessoais para governar os países de norte a sul e de
este a oeste. Dava-lhes as chaves das cidades e
aldeias para cumprirem tudo o que fora prometido
para o bem de todos e de cada um.
Se eu pudesse…

DEPORTO
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P. FERREIRA 2-1 SANTA CLARA

Meter a primeira e
evitar a liderança açoriana

O

Paços de Ferreira somou a primeira vitória na I Liga, ao bater o Santa
Clara por 2-1, sem o treinador Pepa no
banco, devido ao teste positivo à covid-19. Os
açorianos desperdiçaram a hipótese de liderar
à condição, saindo da Capital do Móvel com o
primeiro desaire e os primeiros golos sofridos
no campeonato.

Triunfo suado e sofrido dos castores, num jogo
de grande equilíbrio em todos os capítulos e diferença mínima no marcador final. Oleg abriu o
marcador na primeira parte e, após o intervalo,
Thiago Santana fez um golaço de cabeça, mas o
Paços fez apenas durar o 1-1 três minutos. Douglas Tanque assinou o 2-1 e garantiu que os três
pontos ficassem em casa.
O jogo valeu sobretudo pela segunda parte, mais
intensa e espetacular. A primeira teve um golo,
mas pouco mais para contar, à exceção de três
lances perigosos a abrir, dois deles a terminarem
em fora-de-jogo. Logo no segundo minuto, uma
incursão de Jean Patric deixou Thiago Santana e
Carlos Júnior perto do golo, mas foi assinalada
posição irregular. A mesma seria aplicada a João
Amaral, que marcou aos seis minutos, mas viu
o festejo anulado: estava 52 centímetros para lá
do último defesa. Depois, Fábio Cardoso obrigou
Jordi à intervenção mais apertada até ao descanso.

Apesar do grande equilíbrio nos remates, cantos
e posse de bola, o Paços foi conseguindo ligeiro
ascendente pela meia-hora e foi premiado numa
grande investida de Oleg de um lado ao outro do
campo, aos 35 minutos. Bruno Costa ensaiou a
jogada, Luther Singh cruzou e o lateral-esquerdo
fez o primeiro golo do jogo e com a camisola do
Paços, num remate indefensável para Marco, de
baixo para cima. Foram precisos 305 minutos para os açorianos sofrerem um golo
nesta Liga. Daniel Ramos, por certo insatisfeito, trocou Jean Patric e Rafael Ramos
por Lincoln e Sagna ao intervalo. Mas o
Paços entrou mais perigoso: Luther Singh testou Marco (49m) e Sagna cortou no
limite, evitando que o sul-africano se isolasse (53m). A incapacidade visitante em
anular a desvantagem motivou nova dupla
mudança (Costinha e Shahriar por Anderson Carvalho e Carlos Júnior) e a verdade é que o prémio pelo trabalho surgiria
pouco depois. Por quem mais? A pergunta
já deixa adivinhar. Thiago Santana correspondeu
com um cabeceamento soberbo ao cruzamento de
Sagna e fez o 1-1 ao minuto 69. De nada valeu o
voo de Jordi. Mas o quarto golo em quatro jornadas do avançado brasileiro não valeu pontos ao
Santa Clara, porque do outro lado havia um compatriota com faro de golo. Ao minuto 72, Douglas
Tanque rematou rasteiro e colocado, a bola beijou
o poste e entrou. Os insulares protestaram possível fora-de-jogo, mas Vítor Ferreira, com auxílio
do VAR, confirmou o 2-1. O Santa Clara mal saboreou o golo, mas melhorou até final da partida e
colocou a vantagem pacense em xeque. Lá atrás,
valeu Jordi aos da casa e a falta de pontaria de
Salomão num lance de génio na área. Do outro
lado, Hélder Ferreira podia ter fechado as contas,
mas não acertou com a baliza. Os castores sofreram até ao fim, mas agarraram a primeira vitória e
respiram melhor neste início de época.
(MF | fotos de José Coelho, Lusa)

FIFA 21: três portugueses entre
os 20 jogadores mais rápidos

H

á três portugueses entre os
vinte jogadores mais rápidos
do FIFA 21, de acordo com a
lista divulgada pela EA Sports, empresa responsável pelo jogo.
O «ranking» é liderado por Adama
Traoré, internacional espanhol do Wolverhampton, mas Kylian Mbappé (PSG)

e Alphonso Davies (Bayern de Munique) têm a mesma pontuação neste parâmetro (96). Neste «top 20» entram três
portugueses: Gelson Martins (Mónaco),
Aurélio Buta (Antuérpia) e Rafa Silva
(Benfica) ficam a apenas dois valores
dos líderes (94).

PTS J

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

17/10 Gil Vicente 1-1 CD Tondela
Marítimo 1-2 Portimonense
SC Braga 2-1 Nacional
Sporting 2-2 FC Porto
18/10 Belenenses SAD 0-0 Moreirense
Paços de Ferreira 2-1 Santa Clara
Farense 3-3 FC Famalicão
Rio Ave 0-3 Benfica
19/10 Boavista 0-1 V. Guimarães

4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E

0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1

D

GM GS

0
1
0
1
1
2
2
1
1
1
1
0
2
2
1
2
2
3

13
3
12
6
6
2
4
2
2
1
7
5
6
7
7 10
2
2
5
5
3
3
2
1
3
5
3
5
2
5
3
8
4 10
5
9

5ª JORNADA

23/10 CD Tondela 15:30 Portimonense
24/10 Nacional 10:30 Paços de Ferreira
Santa Clara 13:00 Sporting
FC Porto 15:30 Gil Vicente
25/10 Farense 10:00 Rio Ave
Moreirense 10:00 Marítimo
FC Famalicão 12:30 Boavista
V. Guimarães 15:00 SC Braga
26/10 Benfica 15:15 Belenenses SAD

MELHOR MARCADOR
J
4
4

1-Rodrigo Pinho [Marítimo]
2-Luca Waldschmidt [Benfica]

PTS J

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

V

6
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6

5
4
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

RESULTADOS
16/10 Leixões 3-1 Varzim
17/10 FC Arouca 1-0 Benfica B
CD Mafra 2-0 FC Vizela
Casa Pia 2-1 FC Porto B
18/10 Académica OAF 2-1 FC Penafiel
A. de Viseu 0-2 CD Cova Piedade
SC Covilhã 2-2 Vilafranquense
20/10 GD Chaves 13:30 UD Oliveirense
Estoril Praia 15:30 Feirense

21/10
28/10

II Liga: Académica ultrapassa Penafiel

A

Académica ultrapassou o Penafiel na
tabela classificativa da II Liga, graças
a um triunfo caseiro por 2-1, em jogo
da sexta jornada.
Mohammed Bouldini (24m) e João Mário
(38m) apontaram os tentos da Briosa.
Gustavo Henrique saltou do banco para reduzir
a diferença, ao minuto 56, mas o Penafiel não
evitou a derrota, após dois triunfos consecutivos
(mais um para a Taça). O Penafiel continua assim com nove pontos e a Académica passa a somar onze, a quatro do líder Mafra. (MF)

V

4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

E

0
0
2
2
1
3
0
2
2
1
1
0
3
2
2
2
2
3

GOLOS
5
4

D

1
1
0
1
1
1
3
2
2
3
3
4
2
3
3
2
3
3

GM GS

12
5
10
4
7
4
9
7
7
10
5
13
6
6
7
5
3
2

7ª JORNADA
23/10 FC Penafiel 13:30 FC Arouca
24/10 FC Vizela 6:00 Académica OAF
Vilafranquense 10:00 Casa Pia
FC Porto B 10:00 GD Chaves
CD Cova Piedade 10:00 Leixões
Benfica B 12:00 A. de Viseu
25/10 Varzim 6:15 Estoril Praia
UD Oliveirense 10:00 SC Covilhã
26/10 Feirense 13:30 CD Mafra

Tirsense 10:00 Olímpico Montijo
FC Felgueiras 1932 10:00 Valadares Gaia
Rebordelo 10:00 Varzim
Vilaverdense 10:00 Lourinhanense/U. Santarém
FC Pedras Rubras 10:00 SC Salgueiros
V. Setúbal 13:00 Académico de Viseu

23/12

FINAL: FC PORTO 14:45 BENFICA

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21
21/10

Grp.C Manchester City 15:00 FC Porto

EUROPA LEAGUE 2020/2021
22/10

4
1
4
2
5
2
8
10
12
9
8
10
7
9
12
6
6
7

Grp.D Lech Poznan 12:55 Benfica
Grp.G SC Braga 15:00 AEK
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UEFA Nations 2020/2021
LEAGUE A

LEAGUE B

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Polónia
2-Itália
3-Holanda
4-Bósnia e Herze

GM GS
5
2
3
2
2
2
2
6

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Áustria
2-Noruega
3-Roménia
4-Irlanda do Norte

P
7
6
5
2

J
4
4
4
4

V
2
1
1
0

E
1
3
2
2

D
1
0
1
2

P
9
9
4
1

J
4
4
4
4

V
3
3
1
0

E
0
0
1
1

D
1
1
2
3

GM GS
6
4
11
3
4
8
2
8

GRUPO 2
1-Bélgica
2-Dinamarca
3-Inglaterra
4-Islândia

P
9
7
7
0

J
4
4
4
4

V
3
2
2
0

E
0
1
1
0

D
1
1
1
4

GM GS
10
4
4
2
3
2
2 11

GRUPO 2
1-Escócia
2-República Checa
3-Israel
4-Eslováquia

P
10
6
5
1

J
4
4
4
4

V
3
2
1
0

E
1
0
2
1

D
0
2
1
3

GM GS
5
2
6
5
6
6
4
8

GRUPO 3
1-Portugal
2-França
3-Croácia
4-Suécia

P
10
10
3
0

J
4
4
4
4

V
3
3
1
0

E
1
1
0
0

D
0
0
3
4

GM GS
9
1
7
3
6 11
1
8

GRUPO 3
1-Rússia
2-Hungria
3-Turquia
4-Sérvia

P
8
7
3
2

J
4
4
4
4

V
2
2
0
0

E
2
1
3
2

D
0
1
1
2

GM GS
7
4
4
3
3
4
3
6

GRUPO 4
1-Espanha
2-Alemanha
3-Ucrânia
4-Suíça

P
7
6
6
2

J
4
4
4
4

V
2
1
2
0

E
1
3
0
2

D
1
0
2
2

GM GS
6
2
7
6
4
7
5
7

GRUPO 4
1-País de Gales
2-Finlândia
3-Rep. da Irlanda
4-Bulgária

P
10
9
2
1

J
4
4
4
4

V
3
3
0
0

E
1
0
2
1

D
0
1
2
3

GM GS
3
0
4
1
1
3
1
5

Qualificação Final Four

Qualificação Final Four

Grp.4 Ucrânia 1-0 Espanha
Grp.4 Alemanha 3-3 Suíça
14/10
Grp.3 Portugal 3-0 Suécia
Grp.3 Croácia 1-2 França
Grp.2 Islândia 1-2 Bélgica
Grp.2 Inglaterra 0-1 Dinamarca
Grp.1 Polónia 3-0 Bósnia e Herzegovina
Grp.1 Itália 1-1 Holanda
14/11
Grp.4 Alemanha 14:45 Ucrânia
Grp.3 Suécia 14:45 Croácia
Grp.3 Portugal 14:45 França
Grp.4 Suíça 14:45 Espanha
15/11
Grp.1 Holanda 12:00 Bósnia e Herzegovina
Grp.2 Bélgica 14:45 Inglaterra
Grp.1 Itália 14:45 Polónia
Grp.2 Dinamarca 14:45 Islândia
LEAGUE C

14/10

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Luxemburgo
2-Montenegro
3-Azerbaijão
4-Chipre
GRUPO 2
1-Macedónia
2-Geórgia
3-Arménia
4-Estónia
GRUPO 3
1-Eslovénia
2-Grécia
3-Kosovo
4-Moldávia

P
9
9
4
1
P
6
6
5
2
P
10
8
2
1

J
4
4
4
4
J
4
4
4
4
J
4
4
4
4

V
3
3
1
0
V
1
1
1
0
V
3
2
0
0

E
0
0
1
1
E
3
3
2
2
E
1
2
2
1

D
1
1
2
3
D
0
0
1
2
D
0
0
2
3

GM GS
6
3
6
2
2
4
0
5
GM GS
7
6
5
4
6
5
4
7
GM GS
6
0
4
1
2
4
1
8

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Ilhas Faroé
2-Malta
3-Letónia
4-Andorra

P
10
5
3
2

J
4
4
4
4

V
3
1
0
0

E
1
2
3
2

D
0
1
1
2

GM GS
7
3
4
4
2
3
0
3

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 2
1-Gibraltar
2-Liechtenstein
3-São Marino

P
6
4
1

J
2
3
3

V
2
1
0

E
0
1
1

D
0
1
2

GM GS
2
0
2
1
0
3

GRUPO 4
1-Bielorrússia
2-Lituânia
3-Albânia
4-Cazaquistão

P
7
5
5
4

J
4
4
4
4

V
2
1
1
1

E
1
2
2
1

D
1
1
1
2

GM GS
6
5
3
4
2
1
3
4

13/10

13/10
14/10

14/11
15/11

Grp.1 Montenegro 1-2 Luxemburgo
Grp.1Azerbaijão 0-0 Chipre
Grp.4 Bielorrússia 2-0 Cazaquistão
Grp.3 Moldávia 0-4 Eslovénia
Grp.2 Estónia 1-1 Arménia
Grp.3 Grécia 0-0 Kosovo
Grp.2 Macedónia 1-1 Geórgia
Grp.4 Lituânia 0-0 Albânia
Grp.1 Chipre 12:00 Luxemburgo
Grp.1 Azerbaijão 12:00 Montenegro
Grp.2 Macedónia 9:00 Estónia
Grp.2 Geórgia 12:00 Arménia
Grp.4 Albânia 12:00 Cazaquistão
Grp.4 Bielorrússia 12:00 Lituânia
Grp.3 Moldávia 14:45 Grécia
Grp.3 Eslovénia 14:45 Kosovo

J
17
17
15
15
17
17
16
16
17
16
17
16
15
17
16
16
16
17
17
14

V
10
10
10
7
7
7
6
5
5
4
6
5
5
4
3
4
4
4
3
2

E
4
4
1
6
6
5
6
7
7
9
2
4
3
6
9
4
4
4
7
4

D GM
3 28
3 30
4 30
2 20
4 23
5 25
4 16
4 19
5 17
3 17
9 18
7 19
7 18
7 19
4 17
8 19
8 12
9 14
7 19
8 19

14/11
17/11

Grp.2 Liechtenstein 0-0 São Marino
Grp.1 Ilhas Faroé 2-0 Andorra
Grp.1 Letónia 0-1 Malta
Grp.2 São Marino 9:00 Gibraltar
Grp.1 Malta 9:00 Andorra
Grp.1 Letónia 12:00 Ilhas Faroé
Grp.2 Gibraltar 14:45 Liechtenstein
Grp.1 Malta 14:45 Ilhas Faroé
Grp.1 Andorra 14:45 Letónia

P
41
35
34
32
28
27
25
23
21
20
19
18
16
15

J
19
18
18
18
18
19
19
19
17
18
19
19
19
19

V
12
10
10
8
7
8
7
7
5
5
5
5
4
3

D
2
3
4
2
4
8
8
10
6
8
10
11
11
10

E
5
5
4
8
7
3
4
2
6
5
4
3
4
6

P
1-Seattle Sounders 30
2-Portland Timbers 30
3-Kansas City
30
4-Los Angeles
24
5-Minnesota United 24
6-FC Dallas
24
7-San Jose
23
8-Vancouver FC
21
9-Real Salt Lake
21
10-Houston Dynamo 20
11-Colorado Rapids 19
12-LA Galaxy
15

J
16
17
18
17
17
16
18
18
18
19
13
16

V
9
9
9
7
6
6
6
7
5
4
5
4

D
4
5
6
7
5
4
7
11
7
7
4
9

E
3
3
3
3
6
6
5
0
6
8
4
3

1-Toronto FC
2-Philadelphia U.
3-Columbus Crew
4-Orlando City SC
5-New England
6-New York City FC
7-New York Red Bulls
8-Montreal Impact
9-Nashville SC
10-Chicago Fire FC
11-Atlanta United FC
12-Inter Miami CF
13-FC Cincinnati
14-D.C. United

BRASILEIRO 2020
P
34
34
31
27
27
26
24
22
22
21
20
19
18
18
18
16
16
16
16
10

13/10

GRUPO EASTERN

CAMPEONATO

1-Internacional
2-Flamengo
3-Atlético Mineiro
4-São Paulo
5-Santos
6-Fluminense
7-Fortaleza
8-Palmeiras
9-Atlético Goianiense
10-Grêmio
11-Sport
12-Ceará
13-Vasco
14-Corinthians
15-Botafogo
16-Bahia
17-Athletico Paranaense
18-Coritiba
19-Red Bull Bragantino
20-Goiás

Grp.3 Rússia 0-0 Hungria
Grp.3 Turquia 2-2 Sérvia
Grp.2 Eslováquia 2-3 Israel
Grp.4 Bulgária 0-1 País de Gales
Grp.2 Escócia 1-0 República Checa
Grp.1 Noruega 1-0 Irlanda do Norte
Grp.1 Roménia 0-1 Áustria
Grp.4 Finlândia 1-0 República da Irlanda
15/11
Grp.2 Eslováquia 9:00 Escócia
Grp.4 País de Gales 12:00 Rep. da Irlanda
Grp.4 Bulgária 12:00 Finlândia
Grp.3 Turquia 12:00 Rússia
Grp.2 República Checa 14:45 Israel
Grp.1 Áustria 14:45 Irlanda do Norte
Grp.1 Roménia 14:45 Noruega
Grp.3 Hungria 14:45 Sérvia
LEAGUE D

GS
13
19
17
13
19
20
11
20
21
15
26
23
22
25
20
24
17
22
24
28

GRUPO WESTERN

GM

GS

30
32
30
30
20
24
22
29
15
24
18
19
11
17

17
16
15
18
16
19
23
36
17
28
22
29
30
33

GM

GS

35
37
31
39
28
22
28
22
24
27
25
21

17
29
25
33
23
17
43
39
29
32
20
34

MELHOR MARCADOR
		

J

G

1-Diego Rossi, LAFC
2-Gyasi Zardes,CLB
3-Raul Ruidiaz, SEA
4- Alejandro Pozuelo,TOR
4-Jordan Morris, SEA
4-Chris Mueller, ORL

15
18
13
19
16
18

12
11
9
8
8
8

SPORTING 2-2 FC PORTO

Vietto aproximou
os miúdos dos graúdos

U

m golo já ao minuto 87 colocou justiça no duelo entre
miúdos e graúdos.
O Sporting chegou cedo à vantagem no Clássico, mas depois cometeu erros daqueles que os rivais não
perdoam. O FC Porto falhou logo
de início, mas depois mostrou que é
mais maduro, que tem as costas mais
largas, de quem tem um percurso
mais consolidado, e aproveitou para
dar a volta ao marcador ainda antes
do intervalo. Os miúdos não se encolheram com os erros, no entanto, e
foram em busca do prémio mínimo,
que surgiu pelos pés de Vietto. Um
desfecho mais ajustado ao primeiro
Clássico da época, ainda sem o calor
do público para alimentar saudavelmente a rivalidade.
ARRANQUE DE LEÃO,
DESCANSO COM AGITAÇÃO
O primeiro sinal de perigo até foi
dado pelo FC Porto, num lance de
bola parada em que Pepe quase conseguia o desvio antes da palmada de
Adán, mas foi a irreverência do Sporting a deixar a primeira marca no
jogo. Marchesín ainda começou por
negar o golo a Matheus Nunes, mas
depois não conseguiu suster a potência do pé esquerdo de Nuno Santos.
O esquerdino, que no mercado de
transferências até esteve também na
agenda portista, colocou o Sporting
em vantagem no Clássico, logo ao
minuto 9. A organização defensiva do
FC Porto demorou a encontrar o encaixe, entre a necessidade de controlar Porro e Nuno Mendes na largura
e depois Nuno Santos, Pedro Gonçalves e até Jovane entre linhas.
Mas do lado oposto a (in)segurança
não era muito diferente. Os primeiros
sinais disso foram provocados pela

qualidade individual de Corona e
Luis Díaz, mas foi um erro de leitura
de Coates a permitir que Uribe aparecesse solto na área para restabelecer
a igualdade, assistido pelo estreante
Zaidu. Sagaz a explorar a profundidade, sobretudo com Nuno Santos
e Pedro Gonçalves (Jovane mais a
cair entre linhas), o Sporting voltou a
crescer no jogo e teve uma soberana

ocasião para marcar ao minuto 44,
mas Marchesín voltou a fazer frente
ao ex-Famalicão. Na sequência do
pontapé de canto deu golo… do FC
Porto. O Sporting subiu todos os jogadores (de campo) para os últimos
trinta metros e não acautelou a tran-

sição portista, que resultou no 2-1.
Luis Díaz assumiu a “fuga” e Corona finalizou a jogada com categoria.
Ainda antes do descanso surgiu o lance mais polémico do encontro, com
Luís Godinho a assinar penálti para o
Sporting e a exibir o segundo cartão
amarelo a Zaidu, mas depois a reverter ambas as decisões, após ver as
imagens, considerando que não foi a
mão do nigeriano nas costas a afastar
o português do lance.
AMORIM VIU
PRÉMIO DA BANCADA
A segunda parte foi menos interessante, mais confusa, mas o Sporting
teve a capacidade para reunir coragem, mesmo com o treinador na bancada (expulso ao intervalo).
A formação leonina passou quase
toda a etapa complementar instalada
no meio-campo ofensivo, ainda que
o número de oportunidades não tenha
propriamente refletido isso, e ainda
que Pedro Gonçalves, Porro e Palhinha tenham protagonizado remates perigosos. Mas Amorim arriscou
o que tinha para arriscar: começou
por prescindir de Neto para assumir
o 4x4x2, e acabou com Tiago Tomás
a fazer de (falso) lateral direito. O
prémio surgiu já ao minuto 87, com
Vietto a aproveitar um ressalto na
área para fazer o empate.
Uma penalização também para a escassa produção ofensiva do FC Porto
na segunda parte. Os reforços Toni
Martínez e Felipe Anderson não conseguiram acrescentar algo, e até foi
Taremi, o último a entrar, quem assustou Adán com um remate perigoso
já nos descontos. (MF | Lusa)
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«Uma equipa que tenha Cristiano
Ronaldo nunca deve deixá-lo sair»

O

Shakhtar Donetsk, equipa treina- dor de 50 milhões de euros. Pode afetar, mas se formos comparar...». (MF)
da por Luís Castro, defronta o Real
Madrid na quarta-feira, naquele que
será o primeiro jogo para as duas equipas na
fase de grupos da Liga dos Campeões.
O técnico português, campeão nacional ao serviço dos ucranianos, projetou o duelo em entrevista à Marca, mas não deixou de falar de Cristiano Ronaldo, que em 2018 trocou de forma algo
surpreendente o clube espanhol pela Juventus.

«Uma equipa que tem Cristiano Ronaldo nunca deve deixá-lo ir embora. Nunca! Falamos do
melhor, do futebolista mais eficaz do mundo,
uma máquina de trabalho e de sacrifício», referiu
Luís Castro, que destacou a trajetória do avançado português até ao estrelato.
«Para mim, ele é o melhor. Tem uma história
por trás que é exemplar. Foi sozinho para Lisboa
com 11 anos para ser futebolista. É um edifícil
que se construiu sozinho, com uma determinação única. É um exemplo para todas as crianças.
As pessoas criticam muito Ronaldo: porque faz
isto, porque gasta muito dinheiro, por isto e por
aquilo. E ele responde em campo todos os dias,
consciente de onde veio. No dia em que fizerem
um filme de Cristiano e as pessoas vejam que
onde ele veio e como se tornou futebolista, ele
será muito mais valorizado», frisou.
O Real Madrid chega a este jogo na ressaca de
uma surpreendente derrota caseira diante do Cadiz. Luís Castro estudou o adversário, viu o último jogo da equipa merengue, mas acredita que
o adversário apresentar-se-á diferente diante dos
ucranianos. «Vi o jogo, mas não sei se nos vai
servir de muito, porque as equipas mudam muito
de um jogo para o outro. Não sabemos bem contra quem jogamos e também não temos a certeza
dos jogadores com os quais poderemos contar. É
tudo um pouco caótico», disse antes de clarificar.
«Ser treinador hoje em dia é um pesadelo. Com
a pandemia e o calendário que foi construído,
temos baixas quer por diagnósticos positivos,
quer por lesões. Nós tivemos dez ausências e até
ontem não sabia se esses jogadores podiam ou
não jogar em Madrid. Parece que sim, mas não
aguentam mais de 20 ou 25 minutos. (...) Mas
vamos preparar bem o jogo. O Shakhtar tem jogadores muito fortes, de muita qualidade, mas
chegamos tocados por isto da covid», reconheceu, abordando depois o facto de Sergio Ramos,
capitão e pilar na defesa do Real Madrid, estar
em dúvida.
«Nós chegamos como chegamos e pergunta-me
pelo Ramos? A sério? É um grande jogador, mas
o Real pode preencher uma baixa com um joga-
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