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Início do desconfinamento

e a vacina AstraZeneca

A

partir de segunda-feira, o início do desconfinamento em
Montreal começou. Desde o
26 de dezembro de 2020 a maioria dos
comércios estavam encerrados, e a semana passada o primeiro ministro do
Quebeque anunciou o inicio do desconfinamento.
Será que é uma maneira de fazer "Marketing" e todos sabem que a São Valen-

tim está mesmo a porta e que quase tudo
reabre alguns dias antes deste evento,
acho isso muito estranho apesar do facto que o novo variante da COVID-19
está mesmo à volta do Quebeque e sabemos muito bem que há pessoas que
estão a chegar de Portugal, e de outros
países que tem graves problemas com
esta doença.
Continuação na página 6
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Comente os seguintes resultados
RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão
Como é costume dizer-se após as
eleições, “o povo falou”. O problema é
que nem sempre se percebe bem o que
o povo disse – o que não deixa de ser estranho porque,
sendo Portugal um país pobre, é muito improvável
que o povo esteja a falar de boca cheia. E, no entanto,
cada um interpreta à sua maneira o discurso do
povo. A hermenêutica eleitoral parece ser bastante complexa. Trata-se de colocar cruzinhas
à frente de fotografias, que é uma forma
de expressão extremamente simples, mas
ainda assim consegue prestar-se a equívocos. Olhando para os resultados, poderíamos ser tentados a concluir que
há um vencedor, mas eu contei pelo
menos três. O candidato que ficou em primeiro, em princípio,
ganhou. Aquela circunstância de ter mais votos do que
os outros candidatos todos
juntos, normalmente, costuma ser indicativa de vitória.
Mas a candidata que ficou
em segundo também acabou
por vencer, por ter tido mais
votos do que o candidato que
ficou em terceiro. Entretanto, o candidato que ficou em
CARICATURA DA SEMANA
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terceiro teve, nas suas palavras, “uma vitória histórica”.
Depois de ter dito que os seus objectivos eram ficar
em segundo lugar e protagonizar uma segunda volta,
o candidato venceu não tendo atingido nenhum dos
objectivos a que se propôs. Por ter vencido perdendo,
vai agora festejar a vitória demitindo-se, o que é apropriado. A única vitória correspondente ao significado
que a palavra tem no dicionário foi obtida por este
candidato na Namíbia. Os portugueses que vivem nesse país africano deram-lhe a maioria dos votos, facto
que também dificulta a interpretação do pensamento
do povo: são cidadãos residentes fora da sua terra que
votam no candidato que manda pessoas para a sua
terra. Este era o candidato que dizia representar os
portugueses de bem e obteve meio milhão de votos. Uma vez que o nosso país tem dez milhões
de habitantes, isto significa que apenas cinco
por cento dos portugueses são pessoas de bem.
Acabam por ser dados preocupantes porque
há políticos oportunistas que podem aproveitar para dizer que uma comunidade
com estas características constitui um
problema.
Os restantes candidatos perderam de várias maneiras: perderam por não terem ficado em
primeiro e perderam por terem ficado abaixo do terceiro.
Mas como não se candidataram com esperança de ganhar,
é possível que, por isso mesmo, tenham vencido. O quê,
confesso que não sei.

CRÓNICAS
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Novos tempos, nova postura
JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal

C

omo já muitos se aperceberam, mas talvez ainda não tenham assimilado na sua plenitude, a pandemia vai trazer mudanças profundas
na Humanidade: o tão chamado “retorno ao normal”
é apenas uma ilusão, pois o “normal” será um “novo
normal” que trará necessariamente alterações face à
realidade que vivíamos. Há acima de tudo dois aspetos sobre os quais as mudanças se farão, sobre pena
de esgotamento dos cidadãos: a vertente material e a
vertente humana, esta de cariz mais profundo.
Os modelos de sociedade, desde o nível local à globalização, foram testados e continuam a sê-lo; a globalização ficou aqui demonstrada que é, de forma inexorável, o destino da Humanidade, e que remar contra
esta corrente dará apenas em sermos tragados por esta
corrente implacável, por exaustão de remarmos contra
a maré, ou por desleixo por não termos sabido compreender, aceitar e adaptar a esta realidade. Por muito
que se diga, e por muitos que se sintam contrariados,
nunca nada como a globalização levou esperança de
melhor vida a todos os pontos do globo.
A verdade é que mesmo nesta pandemia, é a globalização que permite o desenvolvimento das vacinas
contra a covid-19 das quais já beneficiámos, ou iremos
beneficiar dentro das prioridades de vacinação. Muitos se sentem desligados, desiludidos, desconfiados, e

mesmo receosos da chamada globalização.
Mas os novos tempos chamam todos a esta nova etapa da Humanidade, que a par das novas oportunidades
de desenvolvimento proporcionado pelo intercâmbio,
irão também desenterrar todas as falhas, defeitos e vícios que impedem o progresso.
Os velhos do restelo, se por um lado nos alertam para
a "Dura inquietação d'alma e da vida, Fonte de desamparos e adultérios”, traduzida nesta “vã cobiça Desta
vaidade, a quem chamamos Fama”, por outro lado não
entendem que o progresso traz estes riscos; que a ambição é necessária ao progresso, precisando de ser temperada pelo bom senso e pelo sentido de equidade que
trazem o equilíbrio justo para que todos beneficiem
daquele progresso.
Todos são chamados a esta transformação: pessoas,
instituições, empresas, associações, movimentos políticos, religiões, etc.
O verdadeiro impacto da covid-19 a nível mundial
ainda não é explícito. Este impacto manifestar-se-á durante os próximos anos que serão de ajuste, um
ajuste que deverá ser interno, a nível das nossas inclinações, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais e
consequentemente a nível das nossas ações e postura
pessoais com os nossos próximos e com a sociedade
em geral; deverá ser um ajuste externo também, que
será consequência daquele, para que a cooperação e
harmonização mundial se façam sentir de uma forma mais intensa e resiliente, chegando àqueles que se
julgam deserdados, deserdados estes que se não forem
levados em conta, serão presas fáceis dos oportunistas
retrógrados que pretendem impedir o progresso para
benefício próprio.

Manter a motivação
na procura de emprego
TIAGO MATIAS
Editor empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

A

travessamos um período difícil, não apenas do ponto de
vista da saúde pública, mas
sobretudo do ponto de vista da saúde
económica. A palavra de ordem é “confinar”, o que
quer dizer menos gente na rua, menos clientes, menos negócios, menos economia, levando de uma forma geral a menos emprego.
Todavia, existem e continuarão a existir oportunidades. Até porque há um antigo adágio no mundo dos
negócios: “enquanto uns choram, outros vendem lenços”.
Quando uma pessoa dá por si em situação de desemprego, é comum que os primeiros esforços sejam
energéticos e esperançosos numa rápida integração. Se
isto é verdade, também é verdade que o mercado de
emprego não esteve parado, à espera que você ficasse
desempregado.
Por isso, o mais comum, a não ser que seja possuidor
de uma formação académica altamente especializada,
é que vá ser confrontado com muitos “nãos” e “não-respostas”. Quando fizer candidaturas espontâneas, o
mais provável é não ter nenhuma resposta ou receber
uma resposta robotizada do género “recebemos, não
temos vagas, o seu CV irá engrossar a nossa base de
dados, talvez lhe liguemos um dia”.
Isto é normal. Lembre-se que num processo de recrutamento, o pódio (emprego) é muito pequeno para

tantos concorrentes. Isto não é motivo para desanimar
e cruzar braços. A sua oportunidade vai surgir. Não
desista!
Em artigos futuros, abordaremos em maior profundidade técnicas e estratégias para melhorar o seu sucesso
na procura daquele emprego que dê bem consigo.
Mas como “lamiré”, procure definir-se antes de sair
à procura daquilo que aparecer. Defina o que gosta, o
que sabe fazer, o que quer fazer nos próximos anos,

quais as organizações onde acha que teria uma oportunidades de brilhar.
Depois, pense na perspetiva do empregador. Esqueça
uma abordagem do género “por favor dê-me emprego,
preciso muito, estou desesperado, aceito qualquer coisa” e assuma uma postura de “eu sou assim, conheço
esta área, tenho estas competências e é desta forma que
posso ser uma mais-valia para o seu negócio”.
Lembre-se sempre que a persistência é o caminho do
sucesso.

COMUNICADO

COMUNICADO DA
ASSOCIAÇÃO
DOS PAIS DE
MONTREAL
A direção da Associação dos Pais de Montreal,
com sede situada no 333, rua de Castelnau Este
em Montreal, vem por este meio informar todos
os seus associados, e como é do conhecimento de
todos, que por causa da pandemia causada pelo
coronavírus (covid-19), a Associação dos Pais de
Montreal não foi possível realizar a Assembleia
Geral anual dos membros prevista para o mês de
Janeiro de 2021.
Respeitando as restrições sanitárias impostas pela
saúde publica, uma nova assembleia geral será
convocada pelo Conselho de administração apenas quando houver condições seguras de circulação e reunião de pessoas.
A actual direcção continua em funções até que as
restrições sanitárias actuais se mantiverem, impedindo as reuniões.
Todos serão devidamente informados em prazo
hábil.
Durante o actual período de restrições, a ADP
manterá fechada a sua sede no 333, rua Castelnau
Est. Montreal.
Por favor respeitam as medidas sanitárias em vigor, distanciação social e uso de mascara nos locais públicos, só assim iremos de novo nos reunirmos com saúde.
Bem-haja a todos e um ate breve.
Mário Carvalho
Presidente da mesa da assembleia
da Associação dos Pais de Montreal.
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Vamos a festa...
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

S

im, caro leitor, uma
grandios festa está a
ser organizado para
comemorar os sessenta anos do jornal
A Voz de Portugal.
Devido ao confinamento presente não
podíamos deixar passar esta efeméride
sem um feito de relevo para o nosso jornal comunitário. É este o objetivo da administração, em cooperação com vários
organizações e restaurantes tal como a
Casa Minhota que vai fornecer o famoso
cozido a Portuguesa, o cliente encomenda com a devida antecedência e depois
vai buscar (haverá também um serviço
especial de entrega ao domicílio), é uma
maneira simbólica de festejar, todos nós
já temos saudades de estarmos num restaurante da comunidade sem máscara,
sem distâncias e tudo aquilo que estamos habituados.
Teremos vários eventos, dia 13 de fevereiro será na casa Minhota. Segundo
evento será com a colaboração do Estrela do Oceano com o saboroso Carne
de Porco Alentejana e o terceiro evento
será com a colaboração do Café Central
que servirá o saboroso bacalhau na grelha, e será assim até o mês de abril que
será o dia 25 de abril com uma grande

festa que todos puderão festejar juntos
com grandes artistas e um espetáculo
memorável que finalizará o fecho das
festividades.
A maior novidade é o re-início das

trealense mas também com atualidades
do Canadá, Portuguesas e internacionais desejamos partilhar com os nossos
leitores estes festejos, esperando a contribuição dos mesmos.

Chouriçor.
Venham em massa comemorar os
sessenta anos do jornal mais antigo do
Canadá e vão esquecer um pouquinho
de tudo o que se passa na atualidade e

atividades da Viva TV de uma maneira
muito diferente.
Vamos apresentar o conteudo do jornal e uma introdução do jornal a todas
as semanas e vamos anunciar tudo o
que se passa aqui no jornal e na nossa
Viva TV que está em colaboração com a
"Publi Gibi" chefiado por Daniel Vardi.
A todos a terças-feiras vamos apresentar no YouTube e no Facebook a nossa
história e ao mesmo tempo, "A Vossa
história". Estas emissões vão ser pequenas cápsulas da nossa comunidade e do
jornal. São sessenta anos de informação
sobre e para a comunidade Luso-Mon-

Começamos há pouco tempo a revista
"M" que está disponível ao público pela
modica quantia de dois dólares e que
se encontra no Marché Sá e Filhos e no

vão aproveitar um bom momento connosco, com boas recordações e bons
momentos.

Conversas profundas
SYLVIO MARTINS

oje em dia a nossa vida mudou radicalmente, ficando
em casa, não poder sair como
nós queremos, ir as festas e juntarem-se para festejar um aniversário ou
qualquer outro evento é uma coisa do

É o novo projeto do Michael Costa.
ele está a organizar um "Podcasts" da
comunidade.
O que é um "Podcasts"?
Podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um
rádio. A diferença é que fica disponível
para que o consumidor escute quando
quiser, não é um programa ao vivo.
Há 3 semanas vi o primeiro episódio e

passado. E não sei quando tudo isto vai
se resolver.
Há um mês o primeiro ministro do
Canadá disse que a vida normal voltará em setembro, hoje não dizem mais
isso, alguns já dizem que tudo vai voltar ao normal em janeiro de 2022. Isto é
mesmo muito difícil a acreditar. Há três
semanas falei com o Michael Costa "um
dos nossos visionários da nossa comunidade" e ele está a brincar com o Facebook, falando de política e politiquices
e vários assuntos de interesse geral. A
maioria do tempo em "Live".
O que é bem interessante.

fiquei admirado. A fonte de informação
que saiu desta entrevista com Manuel
de Fátima foi espetácular. Acho que está
bem organizado e informativo para todos os ouvintes. Ao mesmo tempo quero vos informar que o segundo episódio
saíu a semana passada e que sim foi uma
entrevista sobre mim e a minha Marie,
como foi o nosso caminho até chegar a
compra do jornal A Voz de Portugal e as
festividades dos 60 anos do jornal.
Acho que todos vão gostar.
Parabéns Michael e continua a tua
aventura no Live,... precisamos de vozes
na nossa comunidade. Até à próxima...

sylviomartins@avozdeportugal.com
Editor do jornal A Voz de Portugal

H
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PEDRO PASSOS COELHO E A UNIÃO À VOLTA DO PS(d)
JOSÉ DE CARVALHO
Professor e
Investigador de História
carvalhojosecarvalho79@gmail.com

A

cada dia que passa, mais se
ouve falar da teoria da «união
das direitas» à volta do PSD.
Há uma série de escrivas que se têm
dado a esse trabalho e com ampla cobertura dos jornais que precisam de texto para encher as páginas
subsidiadas pelo contribuinte. A chatice é que ninguém percebe a diferença, actualmente, entre o PS
de António Costa e o PS(d) de Rui Rio. Muito menos
para que serviria essa «união». Uma «união» que excluiria, claro, a «direita» que dá pelo nome de CHEGA. Mas pretendem «unir» a «direita».
Ao fazerem apelos a essa «união», e para tornarem a
coisa mais «convincente», apelam ao regresso de Pedro
Passos Coelho. A chatice, como já se percebeu, é que
Passos Coelho parece não ter interesse em regressar a
um País de «habilidosos» e «cataventos». Passos Coelho tem um capital Político de decência, pelo que não
deve ter interesse em regressar a este País onde escasseia a competência.
Posto isto, só mesmo alguns sectores coniventes com
o «socialismo reinante» vão conseguindo tempo de
antena para fazer circular essa ideia da «união» da
Iniciativa Liberal (IL) e do CDS à volta do PS(d), que
ainda ninguém percebeu para que serviria.
O PS de Costa aplaude esta estratégia. Os satélites das
esquerdas também.
Já agora, quem é que poderá estar preocupado, actualmente, com o eventual «esvaziamento» do CDS?
Apenas o PS de Costa, como é óbvio, na medida em
que o CDS domesticadinho não causa sarilho ao PS.
Contudo, o desaparecimento do CDS parece cada vez
mais certo. Todos o percebem. O crescimento do Ini-

ciativa Liberal (que leva os «liberais») e do CHEGA
(que leva a massa conservadora) está a esvaziar o CDS
até à insignificância. Isto quando todos percebem que
apenas o voto no CHEGA parece garantir um voto
certo no combate ao(s) socialismo(s).
Mas há mais: muito eleitorado e com esta «união»
jamais teria vontade de se deslocar a uma mesa de
voto para votar numa «amálgama» de tudo e de nada.
A desmobilização seria medonha para o «grande»
partido da «união». Em contrapartida, faria crescer o
«voto de protesto» e A. Ventura agradeceria. Ventura
e o movimento CHEGA. Nas Presidenciais de 2021,
para os mais distraídos, a lição do Alentejo foi clara:
CHEGA retirou votos ao PCP e mobilizou eleitorado.

Em suma, apenas os mais distraídos, e que não conhecem o eleitorado português, é que pensam que se
pode «unir» as direitas e retirar o PS do poder. Errado!
A «união» não soma em votos, mas subtrai. Há «animosidade» entre CDS e PSD, mas ainda mais entre o
IL/CDS e vice-versa, cujo eleitorado se desmobilizaria
com essa «união». Pior: o que se propõe nesses artigos,
nem sequer é uma união, mas uma «absorção» do PSD
pelo CDS e IL.
O CHEGA agradece essa «união/absorção» e A. Ventura esfrega as mãos de contente.
O problema, no meio de tudo isto, é que continuamos
a viver numa «venezuelização» em curso e que está a
afundar este País. Vale bem a pena pensar nisto!

Início do desconfinamento e a vacina AstraZeneca
Continuação da página 1

SYLVIO MARTINS
sylviomartins@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Será que estes números são positivos ou estamos a ser
enganados...
SITUAÇÃO NO QUEBEQUE, 8 FEVEREIRO 2021
- 270 911 pessoas infetados (+853)
- 10 046 defuntos (+17)
- 969 pessoas hospitalizadas (-+6)
- 160 pessoas em terapia intensiva (+2)
- 1529 doses da vacina foram administradas
domingo, para um total de 259 188.
Apesar de ter chegado a mais de 10 000 mortos na
provincia do Quebeque e que houve domingo 853
novos casos infetados, será que isto é mesmo positivo ou uma nova maneira de desconfinamento para
ter, mais uma vez, um confinamento dentro 1 mês, tal

como o que se passou durante o Natal e o Ano Novo.
Uma coisa é certa é que campanha de imunização do
Quebeque está indo muito devagarinho e acho que o
governo está a ver que todos os países estão a fazer a
sua imunização e deixa de lado o Canadá. É tempo
que o Canadá organizem-se com uma companhia farmaceutica e que produzem as vacinas cá no Canadá
e que não devemos estar a espera dos outros países,
especialmente os Estados Unidos que não estão a dar

nem uma vaccina para o Canadá. Num ponto negativo, a campanha de imunização na África do Sul, a vacina britânica AstraZeneca / Oxford acumula dúvidas
e decepções desde o seu desenvolvimento, abafando as
esperanças nela depositadas no combate à pandemia.
Esta notícia é muito triste porque todo o mundo estava a espera desta vacina e que não está a dar resultados
positivos. Será que vamos acreditar que tudo vai correr
bem!
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OS MENINOS QUEREM UMA DITADURA?
PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL
mcbrasil2005@hotmail.com
Jornalista em Portugal

A

o ir procurar na estante da
saleta em que me encontro,
um livro do Prémio Nobel da
Literatura, José Saramago, deparei-me com um dos
que retrata gentes sofredoras deste Portugal. Não foi
da actual época de democracia mais ou menos fingida, mais ou menos assertiva. Foi, sim, da Ditadura
que cobriu o nosso País de miséria e escravatura, esta
não explícita, pois a mesma fora oficialmente abolida em todo o Império Português a 25 de Fevereiro
de 1869.
Faço aqui um parênteses para referir que no romance
de Miguel Sousa Tavares - O Equador – a escravatura
era prática corrente em S. Tomé e Príncipe em 1908
e, provavelmente, em todas ou quase todas as nossas
províncias Ultramarinas, altura em que o rei D. Carlos
I foi assassinado em Lisboa no Terreiro do Paço.
Ou seja, houve, durante muitos e muitos anos, homens e mulheres em Portugal – Ultramarino ou não
- que não tinham liberdade de ser, construir, voar.
Tenho que fazer uma pequena afirmação: Em 1908 a
Ditadura de Salazar ainda não era um facto. Só mais
tarde, como creio saberem.
Vem isto a propósito da presença da extrema-direita
que, embora acredite que nunca desapareceu no nosso País, tem vindo a manifestar-se com arrogância nos
últimos tempos levando atrás de si muitos incautos ou
desconhecedores do que é viver, realmente, em Dita-

dura severa como os da minha idade bem conhecem.
Todos nós sabemos que as camadas mais jovens da
população em qualquer país têm, dentro de si, o sonho
de mudar os espaços em que vivem, sejam eles aldeias,
vilas ou cidades.
No entanto, cabe aos mais velhos tentarem desviá-los de ideologias que podem, a médio ou longo prazo, imergi-los em modelos que os irão destruir como
cidadãos livres e senhores dos seus destinos pessoais e
familiares.
Falar de Zeca Afonso, de Manuel Alegre e tantos
outros que, com riscos de perder a sua liberdade, gritaram bem alto, através de canções com poemas de
protesto assim como jornais clandestinos, bem como
outras formas de dizer o que estava a acontecer a quem
os podia ouvir.
Agora ninguém tem o direito de nos tirar o que tão
difícil foi conseguir em 1974, a quando da revolução
de 25 de Abril.
É que vivíamos, muitos de nós, como escravos dos senhores da terra. E há “cabeças a levantar-se” novamente na ânsia de retomar o poder indevido do homem
sobre o homem.
A Constituição da República Portuguesa, nos seus
Princípios Fundamentais, artigo 1º diz exactamente o
seguinte: Portugal é uma República soberana, baseada
na dignidade da pessoa humana e na vontade popular
e empenhada na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.
Alguém, que tenha o princípio da sua liberdade como
lema de vida, está disposto a que venha um menino
empertigado retirar-lhe aquilo a que todo o homem

CRÓNICA

tem direito – a habitação, o trabalho, o salário justo?
Pois, meus amigos. É isso que terão os que forem atrás
das declarações mal-educadas do menino a quem me
refiro. E essa vida é muito difícil de cumprir, pois aí
não pessoas. Há escravos e senhores.
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A NOVA GRANDE ESTRATÉGIA DA DIREITA
HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

O

surgimento do triunfante Movimento das Forças
Armadas, culminando no
que veio a ser a Revolução de 25 de Abril, caiu sobre
a generalidade dos portugueses como uma espécie
de bomba. Para a maioria, uma bomba como as da
Noite de Ano Novo, mas para os detentores de grandes interesses, em pouco tempo, passou logo a ser
uma fonte de preocupações.
Um dos fenómenos que logo pôde ver-se à saciedade,
foi o facto de ninguém se mostrar como antigo
defensor do regime da Constituição de 1933. Em
pouco tempo, todos passaram a democratas, muitos
deles saltitando de partido em partido, à medida que a
realidade se ia impondo, mormente por via de forças
exteriores. A grande maioria, naturalmente, passou
também a não contrariar a democracia, embora se
estivesse completamente nas tintas para tal realidade
em si mesma.
Como José Pacheco Pereira pôde já confirmar, ainda
na QUADRATURA DO CÍRCULO, o PPD foi o
partido que asilou a grande maioria dos portugueses
provenientes do apoio, mais ativo ou mais tacitamente
conivente, ao regime da II República.
Como também eu pude expor, até por vezes diversas,
os portugueses, de um modo muito geral, nunca foram
grandes sonhadores com a chegada de um sistema
político democrático.
Mas era trocistas, críticos de bancada, maldizendo
do poder e dos poderosos, pobres e invejosos e sempre
com o pensamento luzidio sobre o que surgia no
estrangeiro. Em contrapartida, ainda se aceitava que,
pela natureza (aparente) das coisas, se estaria, com
avanços e recuos, a caminhar para sociedades de tipo
socialista.
Os grandes poderes oriundos do tempo da II
República rapidamente se deram conta de que se
impunha parar o comboio que surgira na madrugada

de 25 de Abril, para tal começando a gizar o que veio
a ser o seu primeiro falhanço: a tentativa abortada
do golpe de 28 de Setembro, que levou a mudanças
profundas na Junta de Salvação Nacional.
Já com Costa Gomes como Presidente da República,
os velhos conspiradores, saudosos de um Estado
Novo corrigido por via de aparentes mudanças
democratizadoras, não baixaram os braços,
continuando a preparar o golpe que desejavam e que
havia falhado em 28 de setembro de 1974. E o novo
golpe surgiu: a tentativa de golpe de 11 de Março
de 1975. Mas se a anterior tentativa de golpe fora
um falhanço, desta vez foi uma tragédia, com fugas
em massa para o estrangeiro, nacionalizações em
barda e detenções às centenas, incluindo de militares
que também se haviam visto forçados a aderir ao
Movimento das Forças Armadas.
Aprovada a Constituição de 1976,o novo mecanismo
democrático foi funcionando, naturalmente com
momentos melhores e outros piores, e também com
sete revisões constitucionais, que retiraram à estrutura
inicial da Constituição da República algumas âncoras
que se haviam mostrado como fatores de garantia forte
de democraticidade.
A presença de António Ramalho Eanes como
Presidente da República, por via do PRD por si muito
apoiado, poderá considerar-se a terceira tentativa de
golpe no espírito do 25 de Abril, uma vez que o PRD
tinha por função esvaziar o PS, alinhando depois,
taticamente, com uma Direita conservadora, com
suporte religioso católico, mas ancorada, junto dos
portugueses, na base de um populismo moralista e
contra a desbunda a que se chegara.
Num certo sentido, constituiu-se o PRD numa
espécie de primórdio do Chega! dos nossos tempos,
onde, com muitas diferenças, Eanes desempenhava o
papel que hoje desempenha André Ventura: se este é o
líder, Eanes era a referência cimeira inspiradora.
Com a chegada da anterior Maioria-GovernoPresidente operou-se o que designo, na base desta
minha interpretação histórica, pela quarta tentativa
de golpe contra a Constituição da República e contra
o espírito a cuja luz a Revolução de 25 de Abril se
desenvolveu e consolidou.
Convém não esquecer a ideia de mudar a escolha
dos juízes do Tribunal Constitucional, defendida
publicamente por Pedro Passos Coelho, bem como
o apoio presencial deste a André Ventura no seu
concurso à Câmara Municipal de Loures.
E continua a convir não esquecer que André Ventura,
muito recentemente, mostrou o desejo de ver Pedro
Passos Coelho regressar à liderança política do PSD,
ao mesmo tempo que se vem desenvolvendo, ao
nível da grande comunicação social, uma autêntica
campanha contra Rui Rio e em favor do regresso do
antigo Primeiro-Ministro às lides do PSD.
Quando surgiu a Geringonça, como se sabe, nunca
alguém acreditou que a mesma triunfasse, chegando
ao ponto de um Governo seu conseguir, pela primeira
vez na História da III República, um superavit. Mas

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

tudo se tornou pior para os eternos saudosistas
dos velhos tempos – mas sempre aparentemente
democratizados...– quando a presença de Marcelo
Rebelo de Sousa se mostrou um fator de estabilidade
na vida política nacional, ao invés de se colocar
ao serviço da Direita – PSD e CDS. Quase não lhe
perdoaram. E muitos não o perdoaram mesmo,
virando-se para André Ventura, que disse de Marcelo
o que os muçulmanos não dizem do toucinho.
Com a vitória de Marcelo na recente eleição
presidencial, renasceu o sonho de poder vê-lo trabalhar,
politicamente, ao serviço da Direita, agora já também
suscetível ao poder da Extrema-Direita. Isto mesmo
nos expôs o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na
sua conversa com Ricardo Araújo Pereira, salientando
que alguns lhe pedem para obrigar o Governo a sair.
Embora eu não saiba se tais pedidos são só de agora,
a verdade é que a Direita que se formou depois da
Revolução de 25 de Abril tudo fez para tentar reduzir a
nada o PS, incluindo o próprio Mário Soares. E sempre
esperou que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
tivesse posto um fim na Geringonça, logo que começou
a exercer as funções de Presidente da República.
Estas quatro tentativas de pôr um fim no espírito da
Revolução de 25 de Abril e na sua Constituição de 1976,
já com as suas sete revisões, estão agora a mostrar-se
continuadas com o que designo pela quinta tentativa
de golpe político, destinado a operar o fim daquela
referência e da própria Constituição da República.
Para tal, todavia, impõe-se esvaziar o PS.
Um tal objetivo é o que norteia a mais recente e
peregrina ideia de criar um Governo de unidade
nacional.
Defende Luís Nobre Guedes que um tal Governo
de unidade nacional deveria constituir-se à custa do
PS, PSD, CDS e IL. Simplesmente, isto é ainda mais
variado que uma salada russa.
No fundo, seria um 4 em 3, porque num ápice o PS se
veria reduzido a quase nada, já prestes a entrar para os
anais da História da III República.
De resto, tal ideia provém, naturalmente, da Direita,
como no-lo garantem os apoios à mesma de Eduardo
Marçal Grilo, Pedro Santana Lopes, Manuel Vilaverde
Cabral, entre muitos outros, e mais que bem aceite
pela Extrema-Direita.
Nem me causaria admiração que surgisse o apoio,
a esta peregrina ideia, por parte de Eanes, Cavaco,
Maria de Belém, Henrique Neto, Vera Jardim, etc..
E mesmo muitos dos nossos bispos só veriam numa
tal salada russa governativa as melhores virtudes. E
dos banqueiros e empresários, bom, nem se fala! Mas
seria, como referiu há dias Paulo Pedroso, o início de
um inverno democrático. Seria, indubitavelmente, o
fim histórico-político do PS.
Diz Luís Marques Mendes que uma tal ideia é ficção
científica. Bom, este nosso analista político dominical
está certamente mais bem informado que eu, mas há
um dado que creio termos em comum: seria o fim
histórico-político do PS.
De resto, um fim inglório. E por tudo isto, convém
que PS, BE, PCP, Verdes e PAN olhem com atenção
esta grande estratégia da Direita e da Extrema-Direita,
gizada em torno da tal peregrina ideia do Governo
de unidade nacional, para cuja realização os seus
defensores continuam a sonhar com um apoio do
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele também um
concidadão da nossa Direita – costumo dizer, nesta
fase dos meus textos, ou em conversas, que... nunca
fiando.
É imperativo focar os essenciais interesses da enorme
maioria dos portugueses, evitando entrar em aventuras
suicidas...
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

Padaria

Importador

Restaurante

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

PLANO POUPANÇA

Doença Grave - Reforma - Investimentos
- REER-CELI
Invalidez | Vida

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

4057 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

SERVIÇOS CONSULARES

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

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

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

Renovações

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

O grupo Facebook
do jornal
A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade
portuguesa em
Montreal

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE

T.: 514.237.3994

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

JES RENOVATIONS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 514.668.6281

GRUPOS FOLCLÓRICOS

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

4
6

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

5
8

1
6 9

MISSÃO SANTA CRUZ
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA

1 3

5

1

7
7

9
8

3

6 7

6 5
9
4
8

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

CRUZADAS

2
6

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Caldo de Queijo Cremoso no Pão Italiano

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

IGREJAS

SUDOKU

60 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

FILARMÓNICAS

RBQ: 5599469301

Notários

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

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

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

Contabilista

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de manteiga; ¼ de xícara (chá) de cebola ralada grosso; ½ xícara (chá) de cenoura cortada em cubinhos;
½ xícara (chá) de pimentão verde cortado em cubinhos; 4 colheres (sopa) de farinha de trigo; 1 xícara (chá) de leite; 1 litro
de caldo de legumes; 1 xícara (chá) de queijo ralado (queijo
de minas ou parmesão); Sal e pimenta-do-reino a gosto; Salsa
bem picada a gosto; Cubinhos de torrada; 1 pão italiano.
MODO DE PREPARO
Em uma panela grande, derreta a manteiga. Refogue a cebola, a cenoura e o pimentão. Dissolva a farinha no leite, junte ao
refogado e mexa. Acrescente aos poucos o caldo de legumes,
mexendo sempre. Adicione o queijo e tempere com o sal e a
pimenta. Deixe no fogo baixo até derreter completamente o
queijo. Coloque no pão italiano, salpique a salsa e decore com
os cubinhos de torradas.

HORIZONTAIS: 1 - (...) Gorman, a jovem poetisa na tomada de posse
de Biden. Destino. 2 - Preposição que designa posse. Entrar impetuosamente. 3 - Instituto Nacional de Estatística. Refeição que se dá aos
trabalhadores no fim de um trabalho agrícolas (regional). 4 - Com a
pandemia, caiu para níveis de 1993. Sistema que não é sólido nem
líquido. 5 - «Não deixes a ovelha a (...) o lobo». 6 - Cobrir de pão ralado
(certos alimentos). Estar a fazer-se. 7 - Espiolhar. Tom (...), veterano da
Segunda Guerra Mundial, com 100 anos, não resistiu à covid-19 8 Pregar. Avaria. 9 - Conjunto das pessoas mais cultas. Quinhentas folhas
de papel. 10 - Que lhe pertence (fem.). Capital da Jordânia. Sinal gráfico
que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 11 - Combinado.
Comédia de Camões composta na Índia.
VERTICAIS: 1 - Acrescenta. Fortemente unido. 2 - Ementa. Associação
Portuguesa de Investigadores e Estudantes no Reino Unido. 3 - Érbio
(s. q.). Acomete. 4 - Letra grega correspondente a n. Ignorante. 5 - Doutor (abrev.). Transpirar. Pequeno poema da Idade Média, narrativo ou
lírico. 6 - Cercar com arame. Mililitro (abrev.). 7 - Cheiro. Serra do (...),
o ponto mais alto de Portugal a norte do rio Douro. 8 - Fundo Monetário
Internacional. Pequeno veículo aéreo, não tripulado, controlado remotamente. 9 - Safa. Lado do horizonte onde o Sol desaparece. 10 - Despachar favoravelmente. Forma de complemento do pronome eu, sempre
precedido de preposição. 11 - Verbal. Prazer.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

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

MARIA DA LUZ
SILVA OLIVEIRA

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário
na indústria. 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

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

514-677-2918

Procura-se pessoas para trabalhar
na limpeza em Montreal, St-Jean sur
Richelieu, Longueil, Brossard.
JOSÉ PIMENTEL
514-708-6554
Um novo restaurante português
em Laval vai abrir em breve e
estamos a procura de um chefe
com experiência no churrasco.
JOE
514-409-5652

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLOCADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS
CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO.

MANUEL: 514 941-3078

1936 – 2021

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento de uma
pessoa sensacional. "Uma
lutadora, uma mãe, uma avó
e uma alma maravilhosa. Ela
faleceu em Caldelas-Amares,
Portugal, no dia 3 de feveiro
de 2021, com 84 anos de idade, Maria da Luz Silva oliveira,
esposa do já falecido senhor
João Araújo Oliveira.
Ela deixa na dor seus filhos filhos Alberto Oliveira, Fernando
(Mary Raposo) e Maria Teresa
(Robert Raposo). Seus netos
James-Alexander, Emanuel,
Ricardo, Vanessa, Emily. Muitos vão sentir saudades
dela cunhado/a, sobrinhos/as, primos/as, assim como
restantes familiares e amigos.
O funeral teve lugar segunda-feira 8 de fevereiro de
2021 às 15h30 em Caldelas-Amares em Portugal. A
família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

NECROLOGIA

†

UMA ESCOLHA CERTA

MARIA BRAGA TEIXEIRA
1941-2021

É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento, em Laval,
no passado dia 4 de fevereiro
de 2021, com 80 anos de idade, senhora Maria Braga esposa do jà falecido Francisco Teixeira, natural de Faial da Terra,
São Miguel, Açores, Portugal.
Ela deixa na dor suas filhas
Helena (Alberto Barbosa),
Nelia (Paulo da Silva), seu filho David (Gina Kreidy), seus
neto(as) Philip-Joseph, Sarah-Victoria, Meaghan e Andrew-Paul, seus irmãos Antonio
e Armando, cunhados(as),
sobrinhos(as) familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves
Devido às presentes circunstâncias, o funeral tera lugar
na privacidade dos seus familiares. O funeral tera lugar
na igreja St-Ambroise et sera sepultada no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma,
se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

EMPREGOS

PROCURA-SE UMA
SENHORA SÉRIA,
HONESTA E COM EXPERIÊNCIA
2 VEZES POR SEMANA
DURANTE 5 HORAS POR DIA.
BOA FAMÍLIA NA ZONA
CÔTE DE NEIGES.
MARY AT 514-731-2176.
Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
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

†

ANTÓNIO RIBEIRO FERREIRA
1942 – 2021

É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o
falecimento em Montreal, no dia
01 de fevereiro de 2021, com 78
anos de idade, de António Ribeiro Ferreira, viúvo de Maria do Rosario Pereira, natural de Espite,
Santarém. Ele deixa na dor os/
as filhos/as António Nicolau, Fernando, Edith e Célia, assim como
os sues conjûges, os/as netos/
as, assim como restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc
5505 Ch. Bas St-François, Laval
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cell. 514-918-1848
O velório teve lugar no sábado dia 06 de fevereiro de
2021, das 9h às 11h. Seguiu-se a liturgia de corpo presente, na Capela do Cemitério da Laval, tendo sido sepultado em cripta. Doações em sua memória, ao Clube
dos pequenos almoços (Club des petits déjeuners) para
as crianças desfavorecidas serão sinceramente apreciadas. A família vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

RAUL CORREIA
1964 – 2021

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento em Montreal, no dia 01 de Feveiro de
2021, com 56 anos de idade,
de Raul Correia, esposo de
Natália Barbosa, natural de
Santa Cruz, Lagoa, São Miguel, Açores. Ele deixa na
dor a sua esposa Natália, os
filhos Kevin (Linzee) e Jason,
a mãe Ambrosina, a sogra Maria da Ressurreição, os irmãos
Carlos (Antonieta) e Tony, a
irmã Margarida (Gilberto), as
afilhadas Marina e Melissa,
cunhado/a, sobrinhos/as, primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cell. 514-918-1848
O velório privado para a família, em presença das cinzas, tem lugar no sábado dia 13 de Fevereiro de 2021,
das 14h às 16h. Segue-se uma cerimónia intíma às 16h.
Será sepultado numa data ulterior no Cemitério Repos
St-François d'Assise. Doações em sua memória, ao
Centro Integrado de Oncologia do Hospital CHUM (https://www.jedonneenligne.org/fondationduchum/DIM/)
serão sinceramente apreciadas. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer
forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

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
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Boleeiro - um presidente confiante
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa
agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepender
do resultado final. Abra o coração e seja fiel ao que ele
lhe transmite. Saúde: Proteja-se das mudanças bruscas de
temperatura. Dinheiro: Uma situação que parecia impossível de
resolver será solucionada. Não perca a esperança.
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48
TOURO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: Prepare um jantar especial com a sua
cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revitalize
a sua vida afetiva. Saúde: Aprenda a descontrair
mais. Dinheiro: Poderá ser surpreendido com uma boa notícia
financeira. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32
GÉMEOS: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que
significa que a sua sorte está em movimento. Amor:
Permita que o amor governe o seu coração, aproveite
esta fase propícia ao romantismo. A vida é uma surpresa!
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para avançar com as suas ideias.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33
CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade. Amor: O seu coração
poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar
melancólico. Saúde: Faça uma mudança exterior. Cuidar da
sua imagem vai fazer com que se sinta melhor. Dinheiro: Nada o
preocupará a este nível. Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45
LEÃO: Carta Dominante: o Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Se está numa fase menos boa no
amor, esta estará prestes a terminar. Saúde: Não terá
que se preocupar a este nível, está em plena forma.
Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49
VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa
Princípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: Semana propícia a novos desenvolvimentos no
campo amoroso.
Saúde: A sua boa disposição vai ajudá-lo a superar os desafios.
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45
BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Estará
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu
futuro sentimental. Ouça os conselhos dos mais velhos,
seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: Tendência para
dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite bem
este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Esteja mais disponível a nível familiar.
Saúde: À exceção de uma possível indigestão, sentir-se-á
bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas
e não se intrometa em assuntos que não são diretamente do seu
trabalho. Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma
desilusão com alguém próximo. Esteja aberto aos
desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os com
coragem. Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento.
Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária.
Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua
vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária para manter
a harmonia na sua vida!
Saúde: Estará bastante ativo.
Dinheiro: Podem surgir algumas dificuldades no desempenho do
seu trabalho. Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22
AQUÁRIO: Carta Dominante: Justiça, que significa
Justiça. Amor: O desejo de passar mais tempo com os
seus familiares será grande nesta fase. Que a luz da sua
alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: O funcionamento do seu organismo será o espelho dos
seus estados de espírito.
Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará
agora resolvido. Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36
PEIXES: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. Aposte na
felicidade amorosa.
Saúde: Fase favorável para se empenhar mais a sério no
exercício físico.
Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e
merece.
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

A

entrevista que José Manuel
Boleeiro deu na Televisão
dos Açores e na Antena 1
constituiu um grande momento para a nossa vida
coletiva, pois veio confirmar que na governação dos
Açores temos ao leme um político de craveira. A sua
postura de grande democrata revela-nos que o Presidente do Governo Regional está a ganhar estatuto
e sentido de Estado, tão necessários para prosseguirmos no desenvolvimento e na afirmação desta Região.
Foi muito importante ficarmos cientes que podemos
contar com total estabilidade na ação governativa, graças ao entendimento sólido à direita para a atual legislatura, através do acordo de governo entre PSD, CDS-PP e PPM, e dos acordos de incidência parlamentar
com Chega e Iniciativa Liberal. Isto mesmo foi confirmado com a audiência concedida ao líder do Chega,
que manifestou o seu compromisso quanto ao acordo
que o seu Partido assinou e foi indispensável para que
o Representante da República aceitasse designar Boleeiro para formar um Executivo Regional, com base
na maioria parlamentar então constituída.
Aliás, naquela entrevista, o Presidente do Governo
Regional, sem entrar em comentários concretos sobre
o líder do Chega e uma eventual nova posição do partido devido a questões nacionais, declarou perentório
e com grande diplomacia, como tão bem sabe o fazer,
que não temia pela estabilidade do governo, acrescentando que estava submetido à vontade do povo, do
parlamento, e no quadro do cumprimento dos acordos
realizados, bem como do Programa de Governo, pelo
que tudo o resto era dinâmica democrática e o sentido
de responsabilidade de cada um.
Por outro lado, José Manuel Boleeiro demonstrou
uma grande visão estratégica para a governação da Região, mostrando que, embora há muito pouco tempo
no Palácio de Santana, já tem um conhecimento global
dos dossiers principais e mais complexos para resolver,
assegurando que o Executivo tem um rumo bem definido para os Açores.

Tal como ele sempre disse em campanha eleitoral, o
seu pensamento e estratégia para o desenvolvimento
das nove ilhas passa pela valorização de cada uma delas, numa lógica integrada e de contexto regional, promovendo as potencialidades de todas as nossas ilhas e
fomentando a sua coesão numa economia circular e de
complementaridade.
A questão da pandemia foi outro dos assuntos candentes na referida entrevista, na qual os olhos de todos
os açorianos estão postos, dada a magnitude deste problema universal que importa que o Governo Regional
prossiga na defesa da saúde pública, associando-se de
forma clara e dando cobertura completa à determinação corajosa como as autoridades de saúde regionais
têm atuado, bem como a Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia de covid-19,
sempre com base em critérios científicos e não políticos.
O problema da SATA foi das matérias mais polémicas que os entrevistadores inquiriram o Presidente do
Governo, em que Boleeiro respondeu de uma forma
muito sensata e nada sensionalista, anunciando a apresentação do plano de reestruturação da transportadora regional para a próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, o que revela bem a determinação e vontade de se
procurar soluções exequíveis para a sua viabilização.
O Presidente do Governo ressalvou, com a sempre
clareza do pensamento a que nos habituou, que vivemos com os consensos, mas também, democraticamente, com as diferenças e não deixando de definir
aquilo que é aceitável e acomodável, no quadro coerente da estratégia regional, com aquela que também
é a afirmação clara das diferenças e das disrupções
quanto às práticas anteriores, ou mesmo quanto às
opiniões de alguns dos partidos políticos, salientando
a possibilidade de enquadrar as necessidades de reforço de financiamento a vários níveis, também na sua
calibragem e nos seus montantes.
Todo o conteúdo desta marcante entrevista no início
do mandato poderá ser interpretado como um sinal
que rompe com a práxis anterior e de afirmação e determinação em seguir em frente com diferentes linhas
de rumo, compagináveis com a defesa das políticas
que os Partidos da Coligação governamental defendem, e expressas no programa de governo já aprovado
pela Assembleia Legislativa Regional.
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CONFINAMENTO AJUDA STEAM A ATINGIR NOVO RECORDE DE JOGADORES
A Steam voltou a estabelecer um novo recorde no número de jogadores em simultâneo na sua plataforma, alcançando um total de 26.3 milhões
de utilizadores este domingo, dia 7 de fevereiro. De recordar que o anterior recorde de jogadores em simultâneo na Steam foi atingido no dia 2 de
janeiro com 25.4 milhões de jogadores. Acredita-se que o aumento do número de jogadores deverá ter-se devido ao mau tempo típico da época
assim como aos confinamentos decretados por vários países para combater a pandemia de Covid-19. Desta forma, não surpreende que várias
pessoas permaneçam em casa e acabem por se voltar para os videojogos para passar o tempo.

'Os Lusíadas' em B.D.
DANIEL
VARDI
danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

C

ertamente, não é necessário
explicar a importância da
obra literária de Luís Vaz de
Camões para os portugueses, nem tampouco para
os brasileiros. Os Lusíadas, poesia épica publicada
em 1572, enaltece as glórias do povo português e
tem como protagonista Vasco da Gama, navegador
e aventureiro responsável pela expedição que estabeleceu a rota de navegação até a Índia e determinou o
domínio das rotas comerciais portuguesas.
Apesar da importância da obra, num mundo moderno e digital, onde os livros competem com videogames, séries de streaming e ficam juntando poeira nas
prateleiras, quem realmente leu ou se interessa em ler
a comentada obra? A leitura e compreensão de Os Lusíadas, ainda fazem parte do currículo escolar moderno? Trata-se de uma escrita densa, os textos originais
são escritos na forma antiga e que naturalmente espantam o interesse dos jovens estudantes.
A força do conteúdo descrito no livro, bem como a
construção dos personagens serviu e continua sendo
fonte inspiradora para diversos projetos culturais lusófonos e também virou bandas desenhadas ou histórias
em quadrinhos.
Separei aqui três adaptações para a nona arte que
merecem destaque e precisam ser conhecidas pelos
amantes do traço a nanquim.
A primeira é "Os Lusíadas, quadrinização do Poema
de Luís de Camões" publicado pela Ebal em 1977 e desenhado por Nico Rosso, fantástico ilustrador italiano
que foi ao Brasil após a segunda guerra mundial e tinha um traço clássico, acadêmico, de beleza singular,
com ponta fina e muita hachura.
A segunda versão em destaque, lançada pela Editora
Peirópolis em 2006 fica por conta do ilustrador Fido
Nesti, que fez uma adaptação gráfica e extremamente
colorida, com um estilo moderno. O artista flerta entre o grafismo e o cartoon, num estilo de linhas claras,
normalmente usado no mercado europeu e ainda conta com um adaptação em quadrinhos da vida de Luís
de Camões.
A terceira obra é uma adaptação futurística chamada
"Lusíadas 2500" acrescida dos diálogos e inserções criados por Lailson de Holanda Cavalcanti que transporta
Vasco da Gama para um ambiente de ficção científica,
em 192 páginas. Uma proposta tão ousada quando foi
a fantástica história em quadrinhos "Camelot 3000" escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland
que conta uma versão futurista da saga de Rei Arthur.
Um verdadeiro exercício de criatividade que em nenhum momento desprestigia a obra original.
Sou da opinião que a cultura é fator positivo de transformação social e que as obras podem ser transportadas para novas mídias na tentativa de atrair novos públicos. Se você gostou dessas curiosidades, qual obra
gostaria de ver recebendo uma releitura moderna ou
uma adaptação para um outro formato?

A OBRA MÁXIMA DA LITERATURA
PORTUGUESA EM QUADRINHOS

CAPAS

A capa da primeira edição de "Os Lusíadas" e as capas das suas versões em histórias ilustradas

Donald Trump deixa Sindicato dos Atores
dos Estados Unidos e entidade agradece

A

pós o SAG-AFTRA, sindicato dos atores
dos Estados Unidos, anunciar que avaliaria expulsá-lo da entidade, o ex-presidente
norte-americano Donald Trump decidiu abdicar de
sua ligação com o grupo. Em um comunicado oficial
lançado no site do sindicato, o político, que passa por
um processo de impeachment, disse se orgulhar de
participações em Esqueceram de Mim 2, Saturday
Night Live e O Aprendiz, mas que “não deseja mais
estar associado com o sindicato”.
Em resposta, a presidente do SAG-AFTRA Gabrielle
Caryeris e o diretor-executivo David White assinaram
um comunicado que diz apenas “obrigado”. Além de
sua saída do SAG-AFTRA, a incitação de Trump para
que seus eleitores invadissem o Capitólio, feita em rede
nacional, levou o Congresso a abrir o segundo processo
de impeachment contra o ex-apresentador de O Aprendiz, algo até então inédito na história dos EUA.

DESPORTO
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Ronaldo marca e passa
a ser o melhor marcador
da história (ou não...)

MARÍTIMO 2-1 SANTA CLARA

Carlos Junior com marca histórica

FIGURA: CARLOS JUNIOR PARA A HISTÓRIA
Deixou vários avisos no sentido de que não podia
ter espaço. A defesa do Marítimo, tal como a restante equipa, já viu melhores dias, mas o avançado fez o
que lhe competia, sem deslumbramentos e com muita eficácia. Carlos Júnior foi intenso, objetivo, letal e

A

dias de fazer 36 anos (5 de fevereiro)
Cristiano Ronaldo chegou ao topo dos
melhores marcadores do futebol mundial com 760 golos. O golo marcado ao Nápoles esta noite, na Supertaça italiana permitiu
ao jogador da Juventus superar Josef Bican
(759). O português ajudou a vecchia signora a
vencer (2-0) e ergueu o 33.º troféu da carreira.
Como sénior - e tirando os seis golos nas seleções sub-21 e olímpica -, o jogador português
marcou até agora cinco golos pelo Sporting, 118
pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid,
85 pela Juventus e 102 por Portugal.
A coroação não é unanime porque a contabilidade de Josef Bican, Pelé e Romário são recheadas de versões diferentes. Segundo a organização que regista as estatísticas do futebol, a
Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Bican é também um jogador de equipa. O histórico triunfo do

Santa Clara na Madeira (o primeiro na Liga) tem, incontornavelmente, a sua marca: assistiu para o golo de
Crysan, que empatou a contenda, e fixou o 2-1. Carlos
Júnior com um golo de bela execução técnica: dominou com o esquerdo e rematou uma ‘bomba’ indefensável com o direito…

MOMENTO: 74 MINUTOS, REAÇÃO A TEMPO
O recém-entrado Ukra leu bem o jogo e optou por
mudar de flanco, colocando a bola em Carlos Júnior,
na direita, que por sua vez deu de primeira para a finalização de Crystan. Empate abateu os madeirenses
galvanizando os açorianos para a reviravolta.
OUTROS DESTAQUES: LUCAS ÁFRICO
O central brasileiro foi o elemento mais seguro numa
defesa que está à procura de melhores dias. Áfrico está
confiante e dá sempre o máximo, tanto que até foi à
procura do golo em muitos lances de bola parada.
Conquistou o penálti que deu o golo do Marítimo,
bem convertido por Joel Tagueu.
JOEL TAGUEU: O avançado camaronês voltou a
deixar tudo em campo, até nos momentos defensivos.
Só marcou de grande penalidade pois a equipa não
tem conseguido criar ofensivamente para o fazer de
outro modo.
CRYZAN: Juntamente com Carlos Júnior, criou muitas dificuldades junto do último reduto do Marítimo,
conquistando bem os espaços, ou atraindo adversários
para facilitar as movimentações de companheiro.

O sonho acabou!

o maior goleador de todos os tempos no futebol,
com 805 golos, seguido de Romário, com 772,
e de Pelé, com 767. O problema é que há golos
marcados em jogos particulares, jogos-treino e
alguns em jogos não oficiais. Por isso, feitas as
contas, segundo a BBC, o austríaco de coração
checo tem na realidade 759 golos, menos um do
que Ronaldo. O que faz do português o maior
goleador de sempre do futebol mundial.
Mais um entre muitos recordes com a marca
CR7. O capitão nacional é ainda o melhor marcador da história da Liga dos Campeões (135 golos), do Real Madrid (450) e da seleção nacional
(102). Ronaldo persegue ainda outro recorde: ser
o melhor marcador de sempre por seleções (tem
102 e está a sete de Ali Daei).
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Crédito da foto Sociedade Esportiva Palmeiras

Os times demonstraram o mesmo nível de jogo e os
números da estatística demonstraram isso claramente
sendo cinquenta por cento de posse de bola para os
dois lados. A diferença importante é que o técnico
do time mexicano soube explorar a lateral do campo,
onde Quiñones abriu “uma avenida” procurando sempre o atacante Gignac que, após a vitória,
usou a redes sociais para provocar os palmeirenses no Twitter escrevendo “Vai, Corithians!” nome do tradicionalmente time
rival dos alviverdes.
O Bayern de Munique (Alemanha) venceu o time egipcio Al Ahly com 2 gols de
Lewandowski e a grande acontecerá na
quinta-feira dia 7, resta o consolo irônico
aos brasileiros que poderão torcer para o
time mexicano comandando por Ricardo
Ferretti (o Tuca) que nasceu no Rio de Janeiro, jogou pelo Botafogo mas é mexicano
naturalizado desde 2006.

CAMPEONATOS EUROPEUS

CAMPEONATO

BRASILEIRO 2020/21
1-Internacional
2-Flamengo
3-Atlético Mineiro
4-São Paulo
5-Fluminense
6-Palmeiras
7-Grêmio
8-Corinthians
9-Red Bull Bragantino
10-Santos
11-Athletico Paranaense
12-Atlético Goianiense
13-Ceará
14-Sport
15-Fortaleza
16-Bahia
17-Vasco
18-Goiás
19-Coritiba
20-Botafogo

P

almeiras (Bra) e Tigres (Méx) se enfrentaram
no sábado passado, quando o time dirigido
pelo português Abel Ferreira foi derrotado
por 1 gol de pênalti cometido por Luan e convertido
craque Gignac, acabando com o sonho do Verdão de
conquistar o Mundial de Clubes da Fifa este ano.
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Espanha
Liga Santander
1-Atlético Madrid
2-Real Madrid
3-Barcelona
4-Sevilla
5-Villarreal
6-Real Sociedad
7-Granada
8-Real Betis
9-Levante
10-Celta de Vigo
11-Athletic
12-Getafe
13-Valencia
14-Cádiz
15-Osasuna
16-Alavés
17-Eibar
18-Valladolid
19-Elche
20-Huesca
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Premier League
D
1
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5
8
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8
10
9
8
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8
10

1-Man. City
2-Man. United
3-Leicester City
4-Liverpool
5-Chelsea
6-West Ham
7-Everton
8-Tottenham
9-Aston Villa
10-Arsenal
11-Leeds United
12-Southampton
13-Crystal Palace
14-Wolverhampton
15-B&H Albion
16-Newcastle
17-Burnley
18-Fulham
19-W. Bromwich
20-Sheffield U.
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Itália
Serie A
D
2
4
6
5
6
6
6
6
8
10
10
9
9
10
8
12
11
11
15
18

1-Milan
2-Internazionale
3-Juventus
4-Lazio
5-Roma
6-Napoli
7-Atalanta
8-Sassuolo
9-Hellas Verona
10-Sampdoria
11-Udinese
12-Genoa
13-Benevento
14-Bologna
15-Fiorentina
16-Spezia
17-Torino
18-Cagliari
19-Parma
20-Crotone
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Ligue 1
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1-Lille
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2-Lyon
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32
12-Brest
30
13-Nice
29
14-Stade de Reims 28
15-Saint-Étienne 26
16-Strasbourg
25
17-Lorient
22
18-Nantes
19
19-Dijon
15
20-Nimes
15

J
24
24
24
24
23
24
24
24
22
24
24
24
23
24
24
24
23
24
24
23

V
16
15
16
15
10
10
9
10
9
9
9
9
8
7
6
7
6
3
2
4

E
6
7
3
3
8
6
8
4
6
5
5
3
5
7
8
4
4
10
9
3

D
2
2
5
6
5
8
7
10
7
10
10
12
10
10
10
13
13
11
13
16
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BENFICA 2-0 FAMALICÃO

Um perigo para a águia
após a criação de Everton

LUÍS PEDRO FERREIRA
maisfutebol

A FIGURA: GIL DIAS
Uma dor de cabeça assim que o Famalicão começou
a ter bola. Teve oportunidades para marcar na Luz e
relançar o jogo e até no deserto famalicense do primeiro tempo foi ele quem acertou no poste. Faltou-lhe a
eficácia, apenas.
Pode parecer estranho surgir aqui numa vitória do
Benfica, mas em termos individuais a melhor exibição
individua na Luz, nesta noite, foi dele.

Foi uma jogada determinante no encontro, foi uma
criação individual que Darwin concluiu.
No resto, lutou, teve pormenores que demonstram
que aquilo que fez aos três minutos pode fazer mais
vezes, mas, lá está, estranhamente ainda não o conseguiu com cadência suficiente. Ainda assim, deixou
marca no jogo.
DARWIN
Uma capacidade física incrível, uma velocidade que
continua a deixar adversários para trás, um pontapé
forte, mas uma tomada de decisão que lhe retira golos
a ele e, sobretudo, à equipa.

PTS

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

RESULTADOS

1-Académica OAF 39
2-Estoril Praia
38
3-Feirense
37
4-FC Vizela
33
5-GD Chaves
30
6-FC Arouca
30
7-Casa Pia
26
8-FC Penafiel
25
9-CD Mafra
25
10-Benfica B
23
11-Leixões
22
12-CD Cova Piedade 20
13-Académico de Viseu 19
14-Vilafranquense
18
15-UD Oliveirense
18
16-SC Covilhã
17
17-Varzim
14
18-FC Porto B
14

O MOMENTO: MINUTO 3
O Benfica entrou para o jogo a viver uma crise de resultados, uma ausência de golos – não marcava há dois
jogos – e, acima de tudo, precisava de algo que serenasse a equipa e lhe devolvesse a confiança. Nesse sentido,
o golo de Darwin foi a melhor notícia possível para o
universo encarnado.
OUTROS DESTAQUES: TAARABT
Criatividade é com ele e o marroquino está com vontade também de emprestar músculo. Esteve nos dois
golos, no passe para Everton antes de Everton passar
para Darwin e no remate que levou a bola de Luiz Júnior para Otamendi.
No resto, tentou sempre levar a equipa para a área,
mas se o Benfica não consegue ser constante em 90 minutos, Taarabt também não.
EVERTON
O brasileiro é um caso estranho. Tanto dribla adversários em espaços pequenos e ganha terreno, como é
inconsequente nas ações. Outra vez à direita, jogou ali
muito tempo com o V. Guimarães, foi ele quem começou por desequilibrar o jogo.
Um lance em parceria com Taarabt que redundou no
1-0, com a quinta assistência de Everton no Benfica.

Darwin surge muitas vezes em boa posição para definir os lances ofensivos do Benfica e, nesta noite, isso
voltou a suceder.
Mas depois daquela imagem de um lance em Alvalade, o uruguaio voltou a ter más opções e isso é muito
mais problemático do que o 3-0 que falhou à boca da
baliza. Fora de ironias, está em processo evolutivo, tem
de melhorar a técnica, mas é sobretudo no que decide
fazer em que tem de crescer. Se assim o conseguir, a
capacidade física que tem dá-lhe o resto. Apontou o
10.º golo pelos encarnados.
OTAMENDI
Num onze só de estrangeiros, o argentino levou a
braçadeira para campo e autoridade também.
Na defesa, esteve mais certo do que Vertonghen, mas
foi antes de se poder dizer tal coisa que deixou a marca
na partida: ao 19.º jogo, estreou-se a marcar pelo Benfica. No plano individual, está bem mais longe daquele
início errático que teve quando se mudou do Manchester City para a Luz.
A imagem de Otamendi a correr atrás de Ruben Vinagre até pode ser interpretada de outra maneira, mas
esta também é possível: nunca desistiu, mesmo quando a derrota [naquele lance específico] se anunciava.
Otamendi perdeu a corrida, mas o Benfica ganhou
um pontapé de baliza, porque o argentino esteve perto
o suficiente para incomodar Vinagre. Uma espécie de
lance que espelha o esforço e a liderança do argentino,
nem sempre com a melhor opção – como o resto da
equipa -, mas nunca de braços caídos.

16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

07/02 SC Braga 2-2 FC Porto
08/02 Farense 1-2 Moreirense
Marítimo 1-2 Santa Clara
Benfica 2-0 FC Famalicão
Belenenses 1-1 Guimarães
09/02 P. Ferreira 10:00 Portimonense
Rio Ave 12:00 CD Tondela
Boavista 14:00 Nacional
Gil Vicente 16:00 Sporting

PTS

Isto apesar do esforço de Otamendi e do desequilíbrio que Everton meteu no jogo com aquela criação
inicial.

J

42
38
33
33
29
28
21
18
18
17
17
15
15
15
14
14
13
12

V E D GM GS

13
12
11
10
9
8
6
4
5
5
4
3
4
3
2
3
3
3

3
2
0
3
2
4
3
6
3
2
5
6
3
6
8
5
4
3

0
2
5
3
4
3
7
6
8
9
7
7
9
7
6
8
8
9

34
39
28
30
20
22
17
13
15
16
15
11
13
8
16
17
10
15

9
17
15
16
13
12
19
21
25
22
21
20
21
14
27
28
17
22

19ª JORNADA

12/02 Famalicão 15:30 Belenenses
13/02 Nacional 10:30 Farense
V. Guimarães 13:00 Rio Ave
FC Porto 15:30 Boavista
14/02 Portimonense 10:00 G.Vicente
Santa Clara 12:30 SC Braga
Moreirense 15:15 Benfica
15/02 Sporting 15:15 P. Ferreira
16/02 CD Tondela 12:45 Marítimo

J

V

E

D

19
19
19
19
19
19
19
17
18
19
19
18
18
18
18
16
19
19

11
11
11
9
9
8
6
7
7
6
5
5
4
3
4
4
3
3

6
5
4
6
3
6
8
4
4
5
7
5
7
9
6
5
5
5

2
3
4
4
7
5
5
6
7
8
7
8
7
6
8
7
11
11

GM GS
26
29
29
27
25
18
23
26
23
32
19
20
15
18
16
16
12
22

13
13
17
23
21
16
28
25
21
27
22
26
19
24
26
17
26
32

RESULTADOS

20ª JORNADA

06/02 Feirense 2-1 Vilafranquense
Varzim 1-3 GD Chaves
Leixões 0-1 FC Arouca
Estoril Praia 1-2 Académica
07/02 FC Vizela 0-0 FC Porto B
A. de Viseu 2-0 CD Mafra
Benfica B 2-0 Casa Pia
08/02 C. Piedade 1-0 SC Covilhã
03/03 Penafiel 12:00 Oliveirense

13/02 Académica 6:00 C. Piedade
FC Arouca 10:00 Varzim
SC Covilhã 12:00 FC Vizela
14/02 Vilafranquense 6:15 Penafiel
GD Chaves 9:00 Benfica B
CD Mafra 10:00 Leixões
FC Porto B 10:00 Oliveirense
Casa Pia 15:00 Feirense
16/02 E. Praia 15:00 A. de Viseu

MEIAS-FINAIS		
Estoril Praia - Benfica
SC Braga-FC Porto

1ª Mão
10/02 15:15
11/02 15:15

2ª Mão
03/03 10:00
03/03 10:00

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21

OITAVOS-DE-FINAL
RB Leipzig - Liverpool
Barcelona - Paris SG
FC Porto - Juventus
Sevilla - B. Dortmund
Lazio - B. München		
A. Madrid - Chelsea		
Atalanta - Real Madrid
M´gladbach - Man. City

1ª Mão
16/02 15:00
16/02 15:00
17/02 15:00
17/02 15:00
23/02 15:00
23/02 15:00
24/02 15:00
24/02 15:00

2ª Mão
10/03 15:00
10/03 15:00
09/03 15:00
09/03 15:00
17/03 15:00
17/03 15:00
16/03 15:00
16/03 15:00

EUROPA LEAGUE 2020/2021

1/16 DE FINAL
SC Braga - Roma
Slavia Praha - Leicester City
Young Boys - B. Leverkusen
Wolfsberger AC - Tottenham
Real Sociedad - Man. United
Crvena Zvezda - Milan
Dynamo Kyiv - Club Brugge
FK Krasnodar - Dinamo Zagreb
Olympiacos - PSV
Granada - Napoli
Benfica - Arsenal
Lille - Ajax
Red Bull Salzburg - Villarreal
Molde - TSG Hoffenheim
Royal Antwerp - Rangers
Maccabi Tel Aviv - S. Donetsk

1ª Mão
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 17:55
18/02 20:00
18/02 20:00
18/02 20:00
18/02 20:00
18/02 20:00
18/02 20:00
18/02 20:00

2ª Mão
25/02 20:00
25/02 20:00
25/02 20:00
24/02 17:00
25/02 20:00
25/02 20:00
25/02 20:00
25/02 20:00
25/02 20:00
25/02 17:55
25/02 17:55
25/02 17:55
25/02 17:55
25/02 17:55
25/02 17:55
25/02 17:55

PUBLICIDADE

