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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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LE 15 DÉCEMBRE, 2021

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS
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PENSAMENTO DA SEMANA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza os seus tradicionais jantares das sextas-
-feiras. Ementa será sopa, "Bitoque" ou "Dourada grelhada" e sobremesa. 
Não Sócio: 25$ | Sócio: 22$. 
Haverá música para dançar. Se possível reservar até Quinta-feira para reservar o seu lugar. 

Estaçionamento no parque da igreja ao custo de 5 dólares. 
Telefonar para Virgilio: 514-709-7868 | Carlos: 514-821-8935 | Victor: 514-569-5096

FONDATEURS: Elísio de Oliveira; José Simões Silvestre ÉDITEURS: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie 
Moreira DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis RÉDACTEURS: Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho JOURNALISTES ET CHRONIQUEURS: António Pedro 
Costa | Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio Bernardo Lopes | Telmo Barbosa | José de Sousa | Pe. José Maria Cardoso | 
Tony Saragoça | Humberto Pinho da Silva | Maria Helena Martins | Mario Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil 
PHOTOGRAPHES: Humberto Cabral | João Arruda | Roberto Abarota | Manuel Neves.

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2W 1Z4
Tél.: 514 284.1813 | Cél.: 514 299.1593

Web: www.avoz.ca | E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a 
chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos de experiên-
cia. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda a resolver os 
problemas por mais difíceis que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, 
Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotên-
cia Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade 
e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só telefonema pode 
mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

Falo Português

Os novos desafios culturais

Um dos fundamentos de 
qualquer regime, incluindo 
a democracia, é a solidez 

das suas instituições. E uma dessas 
instituições é a Educação, servindo 
ao membro da sociedade sem o ma-

nietar na sua liberdade dentro das regras de respeito 
por si e pelo seu semelhante. 

Verificamos que a Educação é uma ferramenta indis-
pensável a qualquer sociedade, basta olharmos para 
os grupos terroristas que mesmo na sua perturbação e 
incoerência inerentes já se aperceberam da necessida-
de da Educação, apesar de a usarem como arma para 
moldar a sociedade. A Educação começa nos mais jo-
vens, mas na realidade jamais tem fim. Na Educação 
dos jovens, assistimos com muita consternação a um 
recrudescer da violência apesar dos múltiplos esforços 
de todos aqueles que trabalham na Educação. Apesar 
disto, verifico com regozijo o multiplicar de atividades 
que treinam e consequentemente educam os nossos 
jovens para um convívio são, onde o confronto de 
ideias de forma respeitosa é o caminho a seguir e onde 
a violência não tem lugar. Há múltiplas atividades em 
grupo; há uma diversificação do conhecimento de ou-
tras culturas e religiões; há, principalmente no Canadá 
e no Quebec, um multiculturalismo que nos permite 
ver o “outro” de outra cultura como outro ser humano, 
como um individuo membro da sociedade onde ele se 
situa, um individuo com as mesmas necessidades de 
segurança, de desenvolvimento e de harmonia que é 
transversal a todas as sociedades. Todavia esta toma-
da de consciência não tem ainda colmatado algumas 
formas de violência, física e psicológica, no trato com 
o nosso semelhante. Dos tiroteios pelas ruas de Mon-
treal que levam a vida de jovens; dos ataques a deter-
minadas comunidades étnicas ou da simples antipatia 
e falta de tolerância com aqueles que à partida não são 

originários da nossa cultura, tudo isto são sintomas 
que ainda há muito caminho por trilhar. Na realida-
de não é de admirar pois só em tempos recentes, se 
olharmos à escala a que a Humanidade evolui, é que 
há um maior entrosamento entre múltiplas culturas 
o que cria necessariamente atritos na procura de so-
luções que harmonizem o ainda forte apego às raízes 
culturais. 

Mas a verdadeira cultura é que todos somos humanos, 
com as mesmas necessidades, as mesmas lutas, os mes-
mos ensejos de construir e viver uma vida gratificante. 
A forma de que esta se reveste, vinda de costumes e 
tradições passadas para consolidar comunidades deve 
passar para segundo plano para que se possa construir 
uma Humanidade verdadeiramente solidária. 

Todos aqui somos chamados a este exercício nas nos-
sa vidas, pelo exemplo que damos. A recente polémica 
com uma professora de véu numa escola em Montreal, 
tendo levado o primeiro ministro Legault a um co-
mentário menos feliz, é outro exemplo de como reagi-
mos melhor ou menos bem. 

Estamos todos conscientes que os canadianos que-
rem manter o Canadá “canadiano”; os portugueses o 
mesmo em relação a Portugal, assim como os france-
ses, os alemães, etc., mas será isso possível num mun-
do cada vez mais interligado, cada vez mais “rápido”, 
onde a sociedade é uma amálgama de culturas? Muitos 
amedrontam-se que se caminhe para uma descaracte-

rização, mas eu pergunto, descaracterização de quê? O 
que era o Canadá antes dos europeus aqui se instala-
rem? O que dirão os povos nativos da américa do nor-
te? O que era Portugal antes do condado portucalense? 
Algo de que sou acérrimo defensor é de um princípio 
simples que vem da antiguidade e que inclusive foi 
adotado pela ciência: o da observação. 

Traduzindo, ter consciência da realidade e dos seus 
movimentos, de onde vimos e para onde nos dirigi-
mos. 

Algo que a História nos ensina é que os povos são or-
ganismos vivos, com mudanças sem fim ao longo dos 
tempos. 

Cabe-nos a nós, de forma consciente e racional, usar 
das tradições passadas sejam elas de onde forem o me-
lhor que elas têm para nos oferecer para um futuro 
melhor. Na realidade, trata-se de uma triagem: elimi-
nar o que não funciona e não é apropriado em provei-
to daquilo que traz mais desenvolvimento, liberdade 
e felicidade aos indivíduos e consequentemente à so-
ciedade.

ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA 2022 "NÃO É O PERFEITO, MAS É O POSSÍVEL" "Não sendo o Orçamento perfeito é o possível, que corresponde às 
expectativas do que os madeirenses esperam de nós [Governo Regional]", declarou Miguel Albuquerque na Assembleia Legislativa da Madeira, no encerramento 
do debate na generalidade das propostas do OR e do Plano de Investimentos para o próximo ano. As propostas do Orçamento Regional da Madeira para 2022, 
no valor de 2.125 milhões de euros e do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira 
- PIDDAR (764 milhões de euros) foram aprovadas na generalidade com os votos a favor da maioria do PSD/CDS, abstenção do JPP e contra dos deputados do 
PS e PCP. O chefe do executivo insular de coligação PSD/CDS argumentou que "dentro dos constrangimentos" atuais, na sequência da pandemia da covid-19, 
o seu Governo Regional vai "continuar o combate consistente e coerente" à atual situação, mantendo os apoios às empresas e trabalhadores.
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Primeira Noite de Natal

Foi assim a primeira Noite de 
Natal: Envolveu-o em panos e 
deitou-o numa manjedoura, 

porque não havia lugar para eles na 
pousada (Lucas. 2, 7).

Em silêncio, veio Deus ao Mundo, 
criado por Ele Em silêncio, nós deixa-
mos que Ele nascesse numa gruta. Na-

quele presépio escuro e frio o boi e a 
vaca não estão a mais, Não são um sim-
pático adorno natalicio para tornar a 
gruta mais quente e acolhedora. Aquela 
húmida cova e a casa deles - e o seu lar. 
Jesus, Maria e José e que estão lá a mais. 
Estão lá porque não havia lugar para 
eles na pousada. Não havia lugar para 
Deus no Mundo criado por Ele.

Quantas pessoas celebram o Natal sem 
um lugar para Deus na sua vida... Parece 
que o aniversariante atrapalha um pou-
co a festa. O Natal acaba por reduzir-se a 
festa da alegria, a festa da família. Tudo 
isso é verdadeiro, mas não é a essência 
do Natal e a vinda de Deus ao mundo É 
o aniversário de Jesus Cristo.

Para isso, cada Natal deve represen-
tar para nós um novo encontro pessoal 
com Deus. Deus que se fez uma crian-
ça para que nós aproximamos dele com 
confiança. O Natal fala-nós de alegria.

Da alegria que nós conhecemos filhos 
de Deus O Natal fala-nos de paz.

Da Paz que procede de deixar que 

Deus nasça no nosso coração. O Natal 
é também a festa da família. Da família 
dos filhos de Deus nesta Terra. Isso é a 
Igreja. No entanto, o Natal perde o seu 
sentido mais profundo se nos esquece-
mos do aniversariante.

Envolveu-o em panos e deitou-o numa 
manjedoura. Tão simples acontecimen-
to e a medida do nosso tempo. Conta-
mos os anos a partir dessa Noite Santís-
sima, dessa Noite Feliz, dessa Noite de 
Paz. E o Marco que divide a História. E 

porque e que Ele veio ao Mundo? Será 
que veio somente para facilitar a conta-
gem do tempo? Será que veio somente 
para termos todos os anos uma Noite de 
Natal.

A resposta é do próprio Jesus: Deus 
amou de tal modo o mundo, que lhe 
deu o Seu Filho Unigênito para que 
todo aquele que crê nele não pereça, 
mas tenha a vida Eterna (Jo 3, 16) veio 
para que o recebessemos. Veio para que 
acreditamos nele veio para nos revelar 
que valemos muito.

Veio para nos dar a vida eterna, o 
maior desejo que temos no Coração.

Ó Noite Santa! 
Tu uniste para sempre Deus e o ho-

mem , Tu nos renovas a esperança. Tu 
nos encher de assombro. Tu nos garan-
tes o trunfo do amor sobre o ódio, da 
vida sobre a morte.

No silêncio luminoso do Natal . Deus 
Continua a falar-nos. E nós estamos 
prontos para ouvi-Lo... (João Paulo II) .

EDUÍNO MONIZ
admin@avozdeportugal.com

LIBERAL CUBANO AGRADECE AO PARTIDO POR CONDENAR "REPRESSÃO EM CUBA"
No período de debate da moção de estratégia global e dos textos setoriais, já pela noite dentro, no Centro de Congressos de Lisboa, Alberto Pérez 
subiu ao púlpito da VI Convenção Nacional da IL para deixar alguns alertas e agradecimentos, numa intervenção na sua língua-mãe. "Quero agra-
decer à Iniciativa Liberal, na pessoa do presidente João Cotrim Figueiredo, por condenar veementemente a repressão contra o povo pela ditadura 
militar fascista da esquerda de Cuba", declarou. Na opinião do membro da IL, "a comunidade cubana em Portugal sofre as consequências de um 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), agora extinto [a extinção foi adiada para maio de 2022], mas com um histórico de ineficiência, abusivo 
e excessivo"."Portugal precisa de imigrantes qualificados e trata-os como pessoas de segunda classe, sem dignidade", lamentou.
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Bravo à Associação Portuguesa do Canadá

Como tem sido noticiado no jor-
nal A Voz de Portugal, os já ha-
bituais jantares das sextas-feiras, 

e claro para não fugir ao hábito esta sexta-feira dia 
10 de dezembro foi servido mais um excelente re-

pasto, confeccionado pelas excelentes cozinheiras da 
associação, constou de Salmão no forno e frango de 
churrasco.

As mesas muito bem preenchidas por sócios e ami-
gos desta associação, que contra ventos e marés tem 

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

vencido as dificuldades que a comunidade associativa 
e cultural da diaspora tem passado, no caso da Asso-
ciação Portuguesa do Canadá, foi o terrível incêndio 
que Ali déflagrou, mas, os dirigentes meteram mãos 
à obra e com muito trabalho e esforço renovaram as 

instalações, graças ao empenho do presidente Sr. Vir-
gílio Santos, e outros membros da direção, dos quais 
destacamos a excelente colaboração do Sr. Carlos Fer-
nandes.

Foi também servido um jantar para os funcionários 
da empresa de construção S. M. V., com cerca de no-
venta pessoas, isto no andar superior que tambem foi 
renovado.

O ambiente foi festivo como sempre, e ainda mais de-
vido à actividade festiva que se avizinha, a parte musi-
cal esteve a cargo do Eddy Sousa e Tony Mickael que, 
como de costume, fizeram dancar todos os presentes 
com um extraordinário reportório musical.

A associação continua com os jantares aguardando à 
visita dos nossos leitores e também da nossa comuni-
dade.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

SR. FARO
GRANDE MEDIUM E VIDENTE AFRICANO

DOM DE NASCENÇA, COM 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA
ESPECIALISTA DO RETORNO DO SER AMADO

Enloucocendo a mulher ou o homem que você ama
Vai vos ajudar a resolver os seus problemas, tal

como amor, dinheiro, proteção, mau olhar,
atrair novos negócios, impotência sexual.

Resultados rápidos, eficazes e para sempre.

Contacte-me 438-686-7872
e a felicidade será vossa
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Feliz Natal e um Novo Ano de Esperança

Mais um Natal 
a chegar, mais 
um ano a fin-

dar, de todos os que já 
vivi foi aquele que mais me fêz pensar 
na nossa condição humana sobre a 
face da terra. 2021, foi um ano vivido 
de uma forma atormentada e assusta-
dora por este vírus que dá a doença 
Covid-19, não deixa de nos surpreen-
der cada vêz que pensamos que já o 
conseguimos dominar aparece uma 
nova variante.

Felizmente que apareceu uma vacina 
para nos proteger, e aqueles que nos 
rodeia, sobretudo os mais idosos e com 
doenças cronicas.

Viver assim é viver, em liberdade con-
dicionada, que não nos permite fazer 
aquilo que tanto gostamos, reunir e 
conviver com familiares, amigos e co-
legas de trabalho, nem cumprimentar 
um amigo com um simples aperto de 
mão, nem um abraço é permitido mui-
to menos, um beijo de amizade.

Festejar e celebrar as nossas festas, re-
ligiosas e todas aquelas outras que ao 
longo dos anos nos habituaram as vá-
rias associações da nossa comunidade.

Nunca imaginei que um dia viria a vi-
ver desta maneira, passei grande parte 
da minha vida preocupado com a se-
gurança financeira, para garantir um 

futuro risonho, porque desde o dia em 
que deixei a minha terra natal foi esta a 
razão que me fez continuar a viver no 
Canada.

Como eu partiram milhares de por-
tugueses de Portugal para poder dar a 

si próprio, aos filhos e netos um futuro 
mais risonho com outras condições de 
vida, prosperidade e escolaridade.

Os que emigraram foram aqueles que 
ajudaram os pais os filhos e ao mesmo 
tempo, continuam na velhice a ajudar 
os netos, na generalidade os pais aju-
dam os filhos pela vida fora enquanto 
têm saúde lá vão conseguindo viver na 
sua casa, quando a saúde e a autono-
mia falha, por mais filhos que tenha, 
na maioria nenhum se disponibiliza 

MARIO CARVALHO para lhes dar guarida e cuidar deles até 
ao dia da morte, isto acontece porque 
somos egoístas só pensamos no nosso 
bem-estar, abdicam de cuidar dos ve-
lhotes mas não abdicam dos bens que 
conseguiram com muito sacrifício ar-

recadar durante a sua vida.
Agora é que eu entendi e compreendi 

o sentido desta magnifica frase ‘’Antes 
morrer livres que em paz sujeitos’’ que 
é a divisa dos Açores.

Natal é tempo de pensar e considerar 
se aquilo que fazemos e reservamos aos 
nossos idosos é justo por tudo aquilo 
que eles fizeram na vida.

Po resta razão ouvimos muitas vezes 
os nossos idosos dizer antes queria 
morrer que viver desta maneira, mui-
tas vezes não é por falta de saúde mas 
por falta de amor e carinho dos seus. 
Desejar a morte é quando a vida já não 
tem mais sentido, porque é tão bom 
viver!

Durante este período de pandemia 
mundial é que tivemos a oportunida-
de de saber em que condições viviam e 
vivem os últimos anos de vida os nos-
sos idosos nestes lares para a terceira 
idade!

Com tudo isto tenho a esperança que 
dias melhores estão prestes a chegar 
com a vinda do novo ano 2022.

Natal é tempo de reflectir e pensar e 
ao de criticar nem julgar quem quer 
que seja, e pensar mais nos outros e 
menos em nós próprios.

Feliz Natal e Bom Ano novo para to-
dos.

Mensagem de Natal
Estimadas portuguesas, portu-

gueses e luso-descendentes,
Mais um ano que termina 

num contexto de pandemia, que veio 
alterar de forma significativa as nossas 
vidas. 

Mas com a nossa resiliência e capa-
cidade para ultrapassarmos dificulda-
des e o espírito de entreajuda, estamos 
aos poucos a regressar a uma situação 
mais tranquila do que aquela que tive-
mos em 2020 e no primeiro semestre 
do corrente ano.

Estamos mais confiantes! Uma con-
fiança sempre reforçada na quadra na-
talícia, mas que deverá manter-se ao 
longo de todo o ano.

Em 2022 necessitamos de mais tran-
quilidade, mas tudo dependerá de 
cada um de nós. Sabemos das inúme-
ras dificuldades com as quais conti-
nuamos a viver, mas precisamos se-
guir com as nossas vidas na medida 
do possível. 

Por tudo isso, aproveito este momen-
to especial para enviar a todas e a to-
dos os portugueses as mais calorosas 
saudações e expressar uma vez mais 
o meu orgulho pela nossa Comuni-

dade, aquilo que ela representa, a sua 
dinâmica e capacidade de se relacio-
nar com os membros das outras Co-
munidades do Québec e, igualmente, 
pelo respeito e consideração que as 
autoridades municipais e provinciais 
têm para com todos vós. Com o vos-
so trabalho e empenho permanentes 
continuem, assim, a dignificar o nos-
so País! 

Termino, como não podia deixar de 
ser, com um poema notável, este ano 
do poeta António Gedeão:

“Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que um homem sonha 
o mundo pula e avança 
como bola colorida 
entre as mãos de uma criança”.
Que continuemos todos a sonhar, 

para avançarmos e comandarmos as 
nossas vidas muito especialmente 
com um autêntico espírito natalício!

Desejo a todos vós um Santo Natal e 
sempre muita Saúde! 

António Barroso
Cônsul-Geral de Portugal 
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

EMPREGOSANEDOTAS

SUDOKU
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Mexidos de Bacalhau 
INGREDIENTES: 300gr de migas de bacalhau; 
12 ovos; 150gr de tomate Cherry; 2 dente de 
alho; 1 ramo de salsa; Azeite q.b.
PREPARAÇÃO: Demolhe as migas durante 
4 horas na última prateleira do frigorífico.  Es-
corra e reserve à temperatura ambiente. Cubra 
o fundo de uma frigideira com azeite e doure 
os dentes de alho.  Retire e salteie o bacalhau 
com o azeite até que comece a alourar.  Retire o 
bacalhau com uma escumadeira e escorra bem 
o azeite. Bata muito bem os ovos e junte-lhes 
a salsa bem lavada e picadinha e os tomates 
cherry cortados às metades. Deite os ovos num 
recipiente e coloque em banho maria.  Mexa 
com uma colher de pau até que os ovos come-
cem a ficar secos. Retire do lume e continue a 
mexer suavemente para que os ovos mexidos 
fiquem cremosos. Sirva bem quente.

Receitas saudáveis da
Maria Helena Martins

Renovações

Restaurante

Um velhinho de 72 anos estava passeando de carro 
quando avistou uma praia de nudismo. Curioso, resol-
veu dar uma olhada. Na portaria, um rapaz foi explicando 
muito gentilmente: - Meu senhor, essa praia de nudismo 
é o paraíso da liberação sexual! O senhor vai se sentir 
na Suécia! Aqui se pode fazer o que quiser, sexo oral, 
anal, grupal, sado-masoquismo, etc... Tudo isso por ape-
nas 15 €. 
O velhinho ficou entusiasmado, pagou o bilhete, tirou 
a roupa e ainda não tinha andado cem metros quando 
avistou uma loira deslumbrante deitada na areia, toman-
do sol. Parou próximo da diva e ficou admirando aquela 
maravilha da natureza. Logo sentiu sua jeba espregui-
çando-se e começando a levantar. - Tá afim, vovô? - Dis-
se a moça ao ver o mastro duro. - Vem cá! O velhinho 
pulou em cima da moça e logo se satisfez. Dez minutos 
depois estava novamente passeando pela praia e de re-
pente soltou um peido. 
- Tá afim, vovô? 
- disse um rapaz que estava passando por ele. Derru-
bou-o no chão e meteu-lhe a vara. Assim que o rapaz foi 
embora o velhinho correu em direcção à saída. 
- Que foi, vovô? - Interpelou o porteiro. - Não gostou da 
nossa praia? - De que jeito? Se eu só fico de pau duro 
uma vez por mês e peido de dez em dez minutos!

8
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIANECROLOGIA

61 anos 
ao serviço dos
nossos leitores

e clientes

7 ERROS

ROMADOS
Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira 
com experiência com um ótimo salário,

e precisamos de caixeiras a tempo inteiro.

514-402-4110
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

NUMA RESIDÊNCIA EM ST-LEONARD
Atendente beneficiário

Trabalho durante a noite das 00h às 8h
Waiter/Waitress

A Tempo parcial para os sábados e domingos
Tanya Crivello

Résidence Le Parc
tccrivello@groupeleparc.ca

Tél. 514-725-0555 Fax. 514-725-2929

PRECISA-SE PESSOA PARA FAZER LIMPEZA
ESTAMOS A CONTRATANDO AGORA!

Oferecendo 1947$/H com Seguro de Grupo / RRSP
precisamos de Homens e mulheres com experiência 

necessária para limpezas do escritórios.
ENVIE SEU CURRÍCULO POR E-MAIL

SANDRAG@SARONET.COM
POR FAX: 450-978-9664 OU LIGUE 450-978-0990 

DAS 8H30 ÀS 16H30.

EMPREGOSEMPREGOS

EMPREGO: Operador de
 fábrica de calçados 
MAQUINÁRIO: Montagem de sapato
 frontal (Toe Laster)
EXPERIÊNCIA: No domínio de manufatura
EDUCAÇÃO: sec. 5 não necessário
HABILIDADE: Destreza manual
 Boa forma física 
LÍNGUA: francês
 inglês 
 ou espanhol
HORÁRIOS: De segunda à sexta
 das 7h30 às 16h

ENVIAR O SEU CV
raffi@pajar.com

serge@pajar.com

† Lino Cardoso Rosa
1959-2021

Faleceu em Montréal, no dia 29 de 
novembro de 2021, com 62 anos 
de idade, senhor Lino Cardoso 
Rosa natural de Vila Moreira, Por-
tugal. Deixa na dor seu filho Thiago 
Patriçio Rosa, seus pais Antonio 
Branco Rosa e Idalina Cardoso Sil-
va, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a 
cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, rua Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† JOSÉ DIAS
1924-2021

Faleceu em Montréal, no dia 2 de 
dezembro de 2021, com 97 anos 
de idade, senhor José Dias espo-
so da jà falecida Elisa Salgado, 
natural de Santa Isabel, Terras 
de Bouro, Portugal. Deixa na dor 
seus filhos(as) Maria (João), Ma-
nuel (Corine), Deolinda (Antonio), 
Antonio (Maria) e Maria da Con-
çeição (Orlando), seus netos(as) 
Fatima, Jorge, Ricardo, Olga, Cé-
dric, Patrick, Sandy, Tanya, Cathy 
e Emmanuel, seus bisnetos(as), 
seus irmãos (ã) Liopoldina, Antonio (Dores) e Domin-
gos, sobrinhos (as), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar no sábado 11 de dezembro de 2021 
às 10h30 na igreja Santa Cruz a familia vai receber fa-
miliares e amigos a partir das 9h30. Sera sepultado no 
cemitério de Monte, Terras de Bouro, Portugal. 
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† ROSA LIMA DIAS MENDES
1935 – 2021

É com grande pesar, que a famí-
lia vem por este meio informar o 
falecimento em Montreal, no dia 
01 de dezembro de 2021, com 
86 anos de idade, de Rosa Lima 
Dias, esposa de Fernando Men-
des, natural de Coucieiro, con-
celho de Vila Verde, distrito de 
Braga. Ela deixa na dor o seu es-
poso Fernando, os filhos Manuel 
(Micheline), Francisco (Élise) e 
Guilherme (Kim), as netas Lau-
rence e Sofia, o irmão Guilherme 
(falecida Alda), os/as cunhados/as, os/as sobrinhos/as, 
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
Antonio Rodrigues 514-918-1848
O velório tem lugar na segunda-feira dia 06 de dezem-
bro de 2021 das 16h às 21h, assim como na terça-feira 
dia 07 de dezembro 2021 das 12h às 14h. Segue-se a 
liturgia de corpo presente às 14h na Capela do Com-
plexo funerário, sendo de seguida sepultada em cripta, 
no Mausoléu Frère André do Cemitério Le Repos Saint-
-François d'Assise.
Doações em sua memória à Sociedade de Alzheimer

de Montreal (https://alzheimermontreal.ca/)
serão sinceramente apreciadas.

A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Nunca desista dos 
seus sonhos! Uma nova oportunidade no campo 
amoroso está prestes a surgir. Saúde: Mantenha a 

mente sã praticando meditação. Dinheiro: Poderá ter alguns 
gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos 
sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial 

de sedução. Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom 
creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal. 
Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar de forma 
impulsiva. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

GÉMEOS: Carta Dominante: o Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho 
telefone a um amigo com quem se sente sempre 
bem. A distância encurta-se quando nos dispomos a 

solucionar as situações. Saúde: Tendência para ter problemas 
de estômago. Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, 
sem sobressaltos.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

CARANGUEJO: Carta Dominante: o Louco, que 
significa Excentricidade. Amor: Aproveite esta fase 
para dar um novo impulso à sua relação. Saúde: 

Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: Procure 
controlar a impulsividade nos gastos. 
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

LEÃO: Carta Dominante: a Temperança, que significa 
Equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, que 

está mais carente. Saúde: Mantenha as suas rotinas.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e conseguirá alcançar 
metas importantes na área profissional.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma 
relação de amizade poderá evoluir para algo mais 
sério. Abra o seu coração para o amor, seja feliz! 

Saúde: Cuidado com quedas e entorses. Dinheiro: Resolverá 
os seus problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 
22, 48, 61

BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus 
amigos tenham saudades suas. Telefone-lhes, faça 
videochamadas, escreva um e-mail que ajude a 

encurtar distâncias.
Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o 
aparelho reprodutor. Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local 
de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir 
aqueles que necessitam de si. Saúde: Com disciplina 
e controlo melhorará de qualquer situação delicada. 

Dinheiro: Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a 
nível material.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade.
Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. 

Saiba impor-se com firmeza e assertividade.
Saúde: Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos.     
Dinheiro: Cuidado com os investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja 
paciente se o comportamento dos outros não 

corresponder às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Fase favorável para adotar novas práticas.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça.
Amor: Terá tendência para querer isolar-se e refletir 

mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura. 
Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda mais 
frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as suas 
finanças. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer situações menos positivas 
do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos 
pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si.
Saúde: Pode precisar de consultar o seu 

oftalmologista.
Dinheiro: Renove a vida financeira encontrando uma fonte 
alternativa de rendimentos.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

CRÓNICAS

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

O Natal à porta

Estamos a poucos dias do Natal, 
mas a festa já se faz sentir em 
todos os recantos do Planeta, 

com as luzes e decorações a lembrar 
que a quadra natalícia é um tempo que até os não 
cristãos a celebram de forma laica, é certo, como são 
exemplo a imensidão de luzes pelas ruas de Tóquio, 
no Japão.

Tais decorações servem apenas para atrair clientes ao 
comércio, gerar o consumismo e gastos supérfluos, mas 
não promovem a alegria e a paz entre os povos, prepa-
rando-se esta quadra de Natal sem nenhuma convicção 
religiosa, apenas em que a tendência para comprar de-
senfreada e excessivamente invade a sociedade, indife-
rente às verdadeiras motivações que é celebrar o nasci-
mento do Menino. É certo que também nas sociedades 
modernas e citadinas europeias, os verdadeiros valores 
do Natal há muito se esvaíram e a festa não tem o mes-
mo sabor de antigamente, em que o Pai Natal veio subs-
tituir o Menino Jesus e a missa do galo deu lugar às far-
tas consoadas com a reunião das famílias, que se juntam 
nesta época, muitos vindos de longe. Não se pode negar 
que se instaurou nestes tempos modernos uma inten-
sa solidariedade, com a distribuição de fartos cabazes 
de natal aos mais necessitados e fragilizados, contudo, 
é efémera essa partilha, pois passado o Natal esquece-
-se dos marginalizados da sociedade, que voltam a ficar 
à sua sorte, ávidos de um sorriso ou de um abraço, ou 
apenas um bom dia para se sentirem irmanados e res-
peitados na sua vida triste. A momentânea distribuição 
dos bens pela quadra natalícia não resolve as distorções 
sociais e as estatísticas mostram quão grande é o pro-
blema dos que vivem no limiar da pobreza em Portugal 
e nas nossas ilhas, em que um número incontável de 
pobres, de desempregados ou doentes não conseguem 
ter acesso aos bens essenciais ou terem uma vida digna 
para si e para os filhos, que não são parte integrante de 
uma comunidade egoísta e competitiva. A fraternida-
de tão apregoada neste período, bem poderia ser uma 
referência para o resto do ano, porque se é certo que os 

corações no Natal parecem tornar-se mais “moles” e os 
de “pedra” dão lugar a corações humanos, onde reina 
a compaixão pelos que nesta quadra vivem ao relento 
ou foram repatriados, constituem muitas das vezes um 
problema social que todos viram a cara porque “olhos 
que não vêm, corações que não padecem” serve de so-
lução para se seguir adiante, tal como na parábola do 
bom samaritano, que toda a gente conhece, vibrante li-
ção de humanismo deixada por Cristo encarnado. Por 
isto, esta fraternidade tão vivenciada nestes dias é feita 
de ideais abstratos, pois passada a quadra natalícia, a 
capacidade do ser humano de compadecer-se dos sofri-
mentos alheios parece desfazer-se porque o outro, fra-
gilizado ou marginalizado, pertence a um submundo, 
adverso e tão injusto, onde o Natal é uma miragem. O 
Natal tem sido uma quadra de contrastes, onde todas 
as emoções se intensificam, porque é a altura em que a 
alegria se torna numa tristeza imensa, se estamos longe 
de quem mais gostamos; o sofrimento toma a dimensão 
de uma dor tão intensa, por sabemos que se pressupõe 
que nesta quadra deveria reinar apenas a satisfação pela 
celebração de uma data tão festiva; quem nada tem, 
padece face à abundância alheia; quem vive na soli-
dão, sente a nostalgia da ausência do convívio. Ou seja, 
é uma ocasião para quem está alegre, ficar ainda mais 
contente e quem está triste ficar deveras mais pesaroso e 
lastimar a sua “sina”. Quantos no nosso meio estão a vi-
ver este Natal de forma desconsolada, sem alegria e sem 
o carinho de uma mão que se estenda e ajude os outros, 
porque foram arrostados para longe da família com um 
oceano a separá-los, cumprindo aqui em “terra alheia” 
de forma desumana penas por delitos que cometeram 
em cidades de perder de vista. Quantos olhos em caras 
tristonhas, em rostos acossados pelos vícios tremendos 
de estarem sozinhos e se refugiarem no álcool ou nas 
drogas para mitigarem o sofrimento da distância dos 
seus. Estes são o “Menino Jesus” abandonado na gruta 
fria que nos ensina as bem-aventuranças. Seja de que 
forma for, hoje em dia, mesmo sem o presépio que nos 
legou S. Francisco de Assis, não há casa em que não haja 
uma árvore enfeitada para lembrar mais um aniversário 
do Menino –Deus que veio revolucionar o mundo com 
os seus ensinamentos de paz e amor a todas as criaturas 
do Mundo.

Estava eu mais a conversada 
um dia destes num restauran-
te da nossa comunidade p'rá 

almoçar quando entrou um grupo 
de clientes que se sentaram a nossa 
beira. 

Não sei se vocês são assim, mas eu adoro ouvir as con-
versas dos outros, as vezes eu finjo que estou ocupado 
e na verdade estou ouvindo as conversas das outras 
mesas. Tenho a certeza que muito de vocês fazem o 
mesmo. Dizia eu que entrou um grupo de portugueses 
e sentaram-se ao nosso lado, exepto um homem que 
logo foi chamado pela esposa a sentar-se, onde vais diz 
ela, senta-te aí.. e ele de responder... não posso ir m... 

Pensei comigo próprio 5 segundos e olhei p'rá con-
versada, va ela e diz... já sei quem veste as calças naque-
le casal. Não é nada de mal, mas muitas vezes o tipo de 
homem que por fora parece um leão muitas vezes é um 
cordeirinho em casa, não há nada de mal nisto, mas dá 
p'rá fazer um sorriso e as vezes ajudar a passar o susto 
da factura do resto. 

Falando em preços, tudo aumentou, custa mas não 
há outro remédio mas certas pessoas queram galinha 

Coisas do Corisco
gorda porque pouco dinheiro, como me disse uma das 
nossas simpatissimas comerciantes da nossa comuni-
dade, não digo nomes p'ra não me apoguentar mas o 
cliente ficou ruim que nem uma barata e foi embora 
sem levar o que queria comprar porque o preço tinha 
sido aumentado ligeiramante. 

Infelizmente a realiadade é que tudo aumentou de há 
uns anos a esta parte, e está a faltar muitos productos, 
é só ir fazer umas compras rapidamente, e nota-se a 
diferença do preço, se não aumentou é porque dimi-
nui na quantidade. Caros Leitores da Voz de Portugal 
é com imenso prazer que aproveito p'rá vos desejar um 
Santo Natal e um Ano Novo cheio de saúde, alegria e 
mexericos das outras mesas ao lado, porque não faz 
mal e regala a alma. "E Deus disse: encontrarás mulhe-
res submissas e obedientes em cada esquina da terra e 
Deus fez a terra redonda". 

P.S.: Foi com poderiz de pena que li no Jornal o faleci-
mento do TÓTÓ, pessoa que sem ser muito chegado a 
ele sempre que nos cruzamos mostrou ser um homem 
de muita cultura, educação e delicadeza, meus senti-
mentos das circunstâncias a Rosa, sua esposa, compa-
nheira de asseadíssimos programas de rádio e restante 
família RIP. 

JOSÉ DE SOUSA
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
Email: consulado.montreal@mne.pt 

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Onde João Rendeiro foi detido. Meia, 
no Brasil. 2. Discursei. Em forma de garra. 3. A sua digitali-
zação está a causar queixas frequentes de uma parte dos 
seus clientes. Artigo antigo. Desguarnecido. 4. Prejuízos. 
Bens digitais únicos catalogados em plataformas criadas 
para transacções com criptomoedas. 5. Um dos estados 
dos EUA atingidos por tornados e fortes tempestades. 6. 
Retaguarda de um cortejo ou formatura. Velo. 7. Fendi-
do. 8. Atilho. Aqui está. As nossas pessoas. 9. Achar-se. 
Jornada. Decímetro (abrev.). 10. Está a derreter mais de-
pressa do que nunca. 11. Sufixo verbal de origem latina. 
Perfume.

VERTICAIS: 1. Enrola em novelo o fio da meada. Jun-
ta. 2. Larva que se cria nas feridas dos animais (Bras.). 
Abreviatura de knock-out. Interjeição que designa repulsa 
ou raiva. 3. Indivíduo que fabrica ou vende rendas. Sufi-
xo (agente). 4. Nariz grande e pontiagudo (popular). Na 
moda. 5. Preceder. 6. Sódio (s. q.). Alternativa. Relativo 
ao pequeno osso entre a laringe e a base da língua. 7. 
Vinhas de cima. 8. Ponto cardeal. Único. 9. Estrada Nacio-
nal. Fibra sintética poliamida. Decilitro (abrev.). 10. Votou a 
favor de adiar a mineração no mar profundo. “Perdoa-se o 
(...), nunca o desprezo”. 11. Mata de castanheiros mansos. 
Calcular a olho.

CRUZADAS

FORMULA 1

Max Verstappen Vence GP do Dubai
E... É o Novo Campeão do Mundo de 2021

E cá estamos nós para este que 
será o ultimo Grande Premio 
de 2021 a ser disputado em 

Dubai o vigesimo segundo da época neste lindisssi-
mo circuito YAS MARINA, um circuito com 5,554 
Km e 58 voltas para se rodar. E as expectativas es-
tavam bem patentes nestes dois grandes e extraor-
dinarios pilotos, Lewis Hamilton, com a Mercedes 
poderá conquistar o seu oitavo titulo Mundial ou 
Max Verstappen, Red Bull arrancar o seu primei-
ro titulo mundial depois de uma luta bem renhida 
que nos trouxe até esta ultima corrida empatados 
em pontos na tabela do Mundial de Pilotos. 

Quanto a nós QUE O MELHOR GANHE!
A legenda KImi Raikkonen, Alfa Romeo diz o seu 

adeus a Formula 1. Aos 42 anos de idade Kimi Matias 
Raikkonen, Campeão do Mundo em 2007 pela Fera-
ri  e recordista em numero de largadas para Grandes 
Prémios, começou na Sauber em 2001, seguiu para a 
Mclaren um ano depois, terminando com esta equi-
pa vice-campeão por duas vezes em 2003 e 2005. Em 
2012 depois de um interregno em Rallis, Nascar etc 
volta para a Formula 1 na equipa Lotus onde, dois 
anos depois, volta para a sua antiga equipa Ferrari. Em 
2018 a equipa do cavalinho rampante meteu fim ao 
seu contrato e o ICEMAN rumou para a Alfa Romeo 
trocando com Charles Leclerc. Nº1 de setembro deste 
ano o simpatiquissimo Kimi anunciou a sua retirada 
da F1. Sempre gentil connosco, quer nas entrevistas 
que sempre prestavel trocava comigo, fossem mesmo 
para uma simples troca de ideias etc, desejo-lhe uma 
BOA REFORMA junto da sua bela familia. Outros 
dois grandes nomes da Formula 1 que segundo a Mo-
torsport ,nos vão deixar em 2022 são eles Ross Brwan 
67 anos e Pat Symonds com 68. Jean Todt novamen-
te na Ferrari? Segundo apuramos, tratasse apenas de 
simples especulações e  é este o comentário de  Mattia 
Binotto, chefe da Ferrari,  o qual diz (não haver nada 
de concreto entre o Presidente da FIA Jean Todt e a 
Ferrari ,apenas especulações). O motorista HONDA 
como estava previsto deixa a FORMULA 1 em 2022 .

Sábado começo desta sessão tão esperada das classifi-
catórias e bandeiras vermelhas no circuito pois ,detri-
tos de um pequeno poste de sinalização derubado por 
Mick Schumacher  estavam em plena pista .

Q1 e Q 2 com  Hamilton a fazer a diferença para 
Verstappen de apenas 0,004 seg. mas Carlos Sainz Fer-
rari a ser o mais rápido com 1 23 174 seg . Final do Q2 
e os Red Bull terminan com Verstappen em primei-
ro e Sergio Perez em segundo a liderarem esta sessão. 
Hamilton em terceiro. Q3 e Verstappen arranca aqui a 
sua décima terceira pole position em carreira a décima 
esta epoca, com 1 22109 seg. seguido de Lewis Hamil-
ton e Lando Norris na terceira posição. Valteri Bottas 
não conseguiu fazer ,melhor que um  sexto lugar  atrás 
de Sergio Perez e Carlos Sainz. "foi uma volta impe-
cabilissima esta de Max", disse Hamilton. Por sua vez 
o chefe da Red Bull, Cristhian Honner,falando a Sky 
disse,  "falamos sobre o vacuo em pista esta manhã e 
reduzimos o downforce , era a unica maneira de poder 
igualar estes tipos da Mercedes nas retas".  Depois de 
ter furado um pneu médio na primeira curva, Max foi 
obrigado a mudar para pneus de goma mole o que se-
gundo ele preferia arrancar com os medios .

Domingo depois de uma noite de fortes rajadas de 
vento e aonde a mesma foi mesmo muito curta, muito 
cedo nos ligamos para Dubai e o nervosismo estava 

bem patente não somente entre os dois pilotos prota-
gonistas desta última corrida do ano,mas tambem, em 
todo o pessoal que compõe este CIRCO, Lewis Hamil-
ton será ele pela oitava vez Campeão Mundo? ou Max 
Vrestappen! a sua primeira. 

E pela ultima vez em 2021 as vernelhas deram lugar 
às verdes e com um arranque perfeito, Lewis Hamil-
ton, toma os comandos da corrida com Verstappen 
em segundo depois de uma fraca largada. 2 volta e na 
curva 7, Verstappen aperta Hamilton este sai fora da 
pista mas os Comissários não puniram o britânico. 13 
volta Verstappen vai aos pits mudar para pneus mé-
dios seguido duas voltas depois de Hamilton.

15 volta Sergio Perez é o novo lider mas recebe co-
municação da equipa para mudar para o plano B e 
consegue travar Hamilton até a chegada de Versta-
pen estavamos na 22 volta. 26 volta Hamilton tem a 
melhor volta e Raikkonen com problemas de travões  
abandona e final da sua prestigiosa carreira.

29 volta George Russel Williams, tambem se despede 
e virtual carro de segurança por abaondono de Giovi-
nazzi. Max Vertappen vai mudar de pneus, Hamilton 

fica em pista. A 15 voltas do final ainda não se sabe 
quem será o vencedor! A cinco voltas do final o ca-
nadiano Nicholasl Latifi, Williams perde controle do 
seu monolugar, bate fortemente e carro de segurança 
em pista com Max Verstappen a ir calçar pneus macios 
novos e vamos entrar na ultima volta esta verdadei-
ramente decisiva deste CAMPEONATO DO MUN-
DO com Hamilton a não acreditar no que se estava 
a passar. MAX VERSTAPPEN numa 58 volta perfeita 
ultrapassa Lewis Hamilton e é o 34 novo CAMPEÃO 
DO MUNDO 2021, na sua vigésima vitória na FOR-
MULA1 a decima esta época e a MERCEDES GP é 
CAMPEÃ DO MUNDO de CONSTRUTORES 2021. 
Carlos Sainz ,Ferrari fecha este último pódio. Lewis 
Hamilton, no final da corrida, com muita classe, foi 
felicitar Max Verstappen "tenho muito respeito por 
Lewis, mas estou felicissimo por ter vencido", disse 
Max. A FIA, rejeitou o protesto da Mercedes. Kimi 
Raikkonen termina a brilhante carreira como piloto 
do dia .

RESULTADOS FINAIS
1-MAX VERSTAPPEN -RED BULL 
2-Lewis Hamilton -Mercedes
3-Carlos Sainz -Ferrari
4-Yuki Tsunoda -Alpha Tauri
5-Pierre Gasly -Alpha Tauri

Depois de um ano verdadeiramente excitante ,depois 
desta terrivel Pandemia que nos criou tantos e tantos 
pesadelos, quero agradecer ao Sylvio Martins, editor 
deste seu Jornal A VOZ DE PORTUGAL o trabalho, 
sempre amável de levar até aos meus leitores em LÍN-
GUA PORTUGUESA o tudo de um tudo da F1 com 
a promessa de voltarmos pelo vigesima oitavo ano 
consecutivo em 2022. BOM NATAL a todos os meus 
seguidores e um ANO NOVO 2022 cheio de SAUDE, 
PAZ E AMOR.

HÉLDER DIAS
Jornalista desportivo
AVP-F1
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

OITAVOSOITAVOS
DE-FINALDE-FINAL

     1ª MÃO     2ª MÃO
Sporting  -Man. City 15/02  15:00 09/03  15:00
Paris SG - Real Madrid 15/02  15:00 09/03  15:00
Red Bull S. - B. München 16/02  15:00 08/03  15:00
Internazionale - Liverpool 16/02  15:00 08/03  15:00
Villarreal - Juventus 22/02  15:00 16/03  15:00
Chelsea - Lille 22/02  15:00 16/03  15:00
A. Madrid - Man. United 23/02  15:00 15/03  15:00
Benfica - Ajax 23/02  15:00 15/03  15:00

PLAY-OFF
     1ª MÃO     2ª MÃO
Barcelona - Napoli 17/02  12:45 24/02  15:00
B. Dortmund - Rangers 17/02  12:45 24/02  15:00
Zenit - Real Betis 17/02  12:45 24/02  15:00
Sheriff - SC Braga 17/02  12:45 24/02  15:00
Atalanta - Olympiacos 17/02  15:00 24/02  12:45
RB Leipzig - Real Sociedad 17/02  15:00 24/02  12:45
FC Porto - Lazio 17/02  15:00 24/02  12:45
Sevilla - Dinamo Zagreb 17/02  15:00 24/02  12:45

TAÇA DA LIGA | ALLIANZ CUP 2021/2022

26/10 Grp.B Sporting 2-1 FC Famalicão
 Grp.D Santa Clara 3-1 FC Porto
27/10 Grp.A V. Guimarães 3-3 Benfica
28/10 Grp.C SC Braga 0-0 Paços de Ferreira
14/12 Grp.B FC Penafiel 15:15 Sporting
15/12 Grp.A Benfica 14:00 SC Covilhã
 Grp.D FC Porto 16:00 Rio Ave
16/12 Grp.C Boavista 15:15 SC Braga

Grupo A J GM GS P
1-Vitória SC 2 5 3 4
2-Benfica 1 3 3 1
3-SC Covilhã 1 0 2 0

FASE DE GRUPOS

Grupo A J GM GS P
1-Vitória SC 2 5 3 4
2-Benfica 1 3 3 1
3-SC Covilhã 1 0 2 0

Grupo A J GM GS P
1-Vitória SC 2 5 3 4
2-Benfica 1 3 3 1
3-SC Covilhã 1 0 2 0

Grupo A J GM GS P
1-Vitória SC 2 5 3 4
2-Benfica 1 3 3 1
3-SC Covilhã 1 0 2 0

RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS 

2022/01/25
Vencedor Grupo A VS Vencedor Grupo C
 
2022/01/26
Vencedor Grupo B VS Vencedor Grupo D

MEIAS-FINAIS

 P J V E D
1-Man. City 38 16 12 2   2
2-Liverpool 37 16 11 4   1
3-Chelsea 36 16 11 3   2
4-West Ham 28 16 8 4   4
5-Man. United 27 16 8 3   5
6-Arsenal 26 16 8 2   6
7-Tottenham 25 14 8 1   5
8-Leicester City 22 16 6 4   6
9-Wolverhampton 21 16 6 3   7
10-Brentford 20 16 5 5   6
11-B&H Albion 20 15 4 8   3
12-Crystal Palace 19 16 4 7   5
13-Aston Villa 19 16 6 1   9
14-Everton 18 16 5 3   8
15-Leeds United 16 16 3 7   6
16-Southampton 16 16 3 7   6
17-Watford 13 16 4 1 11
18-Burnley 11 15 1 8   6
19-Newcastle 10 16 1 7   8
20-Norwich City 10 16 2 4 10

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Internazionale 40 17 12 4   1
2-Milan 39 17 12 3   2
3-Atalanta 37 17 11 4   2
4-Napoli 36 17 11 3   3
5-Fiorentina 30 17 10 0   7
6-Juventus 28 17 8 4   5
7-Roma 28 17 9 1   7
8-Empoli 26 17 8 2   7
9-Lazio 25 17 7 4   6
10-Bologna 24 17 7 3   7
11-Sassuolo 23 17 6 5   6
12-Hellas Verona 23 17 6 5   6
13-Torino 22 17 6 4   7
14-Sampdoria 18 17 5 3   9
15-Udinese 17 17 3 8   6
16-Venezia 16 17 4 4   9
17-Spezia 12 17 3 3 11
18-Genoa 10 17 1 7   9
19-Cagliari 10 17 1 7   9
20-Salernitana   8 17 2 2 13

 P J V E D
1-Paris SG 45 18 14 3   1
2-Marseille 32 17 9 5   3
3-Rennes 31 18 9 4   5
4-Nice 30 18 9 4   5
5-Montpellier 28 18 8 4   6
6-Lens 27 18 7 6   5
7-Strasbourg 26 18 7 5   6
8-Monaco 26 18 7 5   6
9-Angers 25 18 6 7   5
10-Nantes 25 18 7 4   7
11-Lille 25 18 6 7   5
12-Brest 24 18 6 6   6
13-Lyon 23 17 6 6   5
14-Stade de Reims 22 18 5 7   6
15-Bordeaux 17 18 3 8   7
16-Clermont 17 18 4 5   9
17-Troyes 16 18 4 4 10
18-Metz 15 18 3 6   9
19-Lorient 15 18 3 6   9
20-Saint-Étienne 12 18 2 6 10

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 37 15 12 1   2
2-B. Dortmund 31 15 10 1   4
3-B. Leverkusen 27 15   8 3   4
4-TSG Hoffenheim 26 15   8 2   5
5-SC Freiburg 25 15   7 4   4
6-FC Union Berlin 23 15   6 5   4
7-RB Leipzig 21 15   6 3   6
8-Mainz 21 15   6 3   6
9-E. Frankfurt 21 15   5 6   4
10-VfL Bochum 20 15   6 2   7
11-Wolfsburg 20 15   6 2   7
12-FC Köln 19 15   4 7   4
13-B. M´gladbach 18 15   5 3   7
14-Hertha BSC 18 15   5 3   7
15-Stuttgart 17 15   4 5   6
16-FC Augsburg 16 15   4 4   7
17-Arminia Bielefeld 10 15   1 7   7
18-S. G. Fürth   4 15   1 1 13

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 42 17 13 3 1
2-Sevilla 34 16 10 4 2
3-Real Betis 33 17 10 3 4
4-Atlético Madrid 29 16 8 5 3
5-Real Sociedad 29 17 8 5 4
6-Rayo Vallecano 27 17 8 3 6
7-Valencia 25 17 6 7 4
8-Barcelona 24 16 6 6 4
9-Espanyol 23 17 6 5 6
10-Osasuna 22 17 5 7 5
11-Athletic 21 17 4 9 4
12-Mallorca 20 17 4 8 5
13-Villarreal 19 16 4 7 5
14-Celta de Vigo 17 17 4 5 8
15-Granada 16 16 3 7 6
16-Alavés 15 16 4 3 9
17-Elche 15 17 3 6 8
18-Cádiz 13 17 2 7 8
19-Getafe 12 17 2 6 9
20-Levante   8 17 0 8 9

Espanha
Liga Santander

New York City vencem Portland e sagram-se
campeões norte-americanos de futebol

Os New York City FC venceram sábado na 
casa dos Portland Timbers a final do 'play-
-off' do campeonato norte-americano de 

futebol (MLS), no desempate por grandes penalida-
des, sagrando-se campeões pela primeira vez.

Depois de um empate a uma bola durante o tempo 
regulamentar e prolongamento, foi nos penáltis que a 
equipa nova-iorquina confirmou o triunfo, marcando 

quatro penalidades e só sofrendo duas, graças a duas 
defesas do guarda-redes Johnson. O argentino Valen-
tín Castellanos, melhor marcador da MLS, com 20 
golos, marcou aos 41 minutos para os "citizens", que 
pareciam ter a vitória garantida até ao último instante, 
quando o chileno Mora fez, numa jogada de insistên-

cia, aos 90+4, o empate, obrigando a um prolonga-
mento que acabou por não mudar nada. Em casa, os 
Timbers perderam pela segunda vez na final do cam-
peonato, depois de 2018, e continuam com apenas um 
título, conquistado em 2015. Já os New York City FC, 
afiliados do mesmo grupo que é dono do Manchester 
City e cerca de uma dezena de outros emblemas, che-
garam à primeira final desde que foram fundados, em 

2013, e conseguiram o triunfo, sob o comando do trei-
nador norueguês Ronny Deila, após a vitória na Con-
ferência Este. O conjunto de Nova Iorque sucede aos 
Columbus Crew, capitaneados pelo português Pedro 
Santos, que em 2020 venceram o título pela segunda 
vez e este ano falharam os "play-offs".

Nani anuncia saída do Orlando City: «O contrato
acabou e o clube decidiu não renovar»
Nani anunciou a saída do Orlando City, clube 

onde estava há quase três anos. O internacio-
nal português destacou "três épocas fantásti-

cas" no clube da Major League Soccer (MLS), garan-
tindo que será "um amigo e um adepto" do emblema 
da Flórida no futuro. 

"Tudo o que é bom tem um fim. Após três épocas fan-
tásticas, recheadas de grandes momentos, novas ami-
zades e sucesso desportivo, vou sair do Orlando City. 

Orlando é uma cidade à qual posso chamar casa, com 
excelentes pessoas e grandes adeptos, mas o meu con-
trato terminou e o clube decidiu não renová-lo. Foi uma 
honra capitanear a equipa na sua primeira aparição no 
playoff e chegar à final do torneio MLS Is Back. Nunca 
esquecerei como os adeptos e a comunidade me apoia-
ram e à minha família desde que cheguei à Flórida. Te-
rão em mim um amigo e um adepto no futuro. Desejo-
-vos o melhor", disse o extremo num comunicado.
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1-FC Porto 38 14 12 2 0 34   8
2-Sporting 38 14 12 2 0 24   5
3-Benfica	 34	 14	 11	 1	 2	 39	 11
4-SC	Braga	 25	 14	 		7	 4	 3	 23	 16
5-Estoril	Praia	 24	 14	 		6	 6	 2	 19	 13
6-Portimonense 23 14   7 2 5 14 12
7-Vitória	SC	 22	 14	 		6	 4	 4	 21	 15
8-Gil	Vicente	 20	 14	 		5	 5	 4	 20	 15
9-Marítimo	 14	 14	 		3	 5	 6	 17	 19
10-FC	Vizela	 13	 13	 		2	 7	 4	 14	 21
11-FC	Arouca	 13	 14	 		3	 4	 7	 15	 24
12-CD	Tondela	 12	 13	 		4	 0	 9	 19	 28
13-Boavista	 12	 14	 		2	 6	 6	 16	 25
14-P.	de	Ferreira	 11	 14	 		2	 5	 7	 10	 19
15-FC	Famalicão	 10	 14	 		2	 4	 8	 17	 28
16-Santa	Clara	 10	 14	 		2	 4	 8	 12	 30
17-Moreirense   9 13   1 6 6 14 23
18-Belenenses SAD   8 13   1 5 7   7 23

 PTS  J V E   D GM   GS

14ª JORNADA

1-Benfica	B	 29	 13	 	9	 2	 		2	 31	 16
2-Casa	Pia	 27	 14	 	8	 3	 		3	 20	 		9
3-Feirense 26 14  8 2   4 22 14
4-Rio	Ave	 24	 14	 	7	 3	 		4	 24	 18
5-FC	Penafiel	 23	 14	 	6	 5	 		3	 15	 12
6-CD	Mafra	 22	 14	 	6	 4	 		4	 17	 14
7-Nacional	 20	 14	 	5	 5	 		4	 22	 18
8-GD	Chaves	 20	 14	 	5	 5	 		4	 21	 17
9-Trofense	 20	 14	 	5	 5	 		4	 14	 13
10-Est.	Amadora	 19	 14	 	5	 4	 		5	 22	 26
11-FC Porto B 18 14  4 6   4 19 20
12-Leixões 18 14  5 3   6 19 19
13-A. de Viseu 17 13  5 2   6 14 20
14-Vilafranquense	 15	 14	 	3	 6	 		5	 15	 20
15-Farense	 14	 14	 	2	 8	 		4	 17	 19
16-SC	Covilhã	 12	 14	 	2	 6	 		6	 		9	 21
17-Varzim	 		7	 14	 	1	 4	 		9	 12	 25
18-Académica	OAF	 		6	 14	 	1	 3	 10	 13	 25

 PTS  J V E D GM GS

10/12 P. de Ferreira 0-1 Gil Vicente
11/12 Marítimo 4-1 Santa Clara
  Vitória SC 5-2 CD Tondela
  Sporting 2-0 Boavista
12/12 Belenenses SAD 0-1 E.Praia
  Moreirense 0-1 Portimonense
  FC Famalicão 1-4 Benfica
  FC Porto 1-0 SC Braga
13/12 FC Arouca 1-4 FC Vizela

15ª JORNADA
17/12 Santa Clara 14:00 Vitória SC
  Estoril Praia 16:15 FC Famalicão
18/12 Portimonense 12:30 FC Arouca
  CD Tondela 12:30 P.Ferreira
  Gil Vicente 15:30 Sporting
19/12 Benfica 12:00 Marítimo
  Boavista 12:00 Moreirense
  FC Vizela 14:00 FC Porto
  SC Braga 16:00 Belenenses

14ª JORNADA
11/12 Feirense 1-2 FC Penafiel
  Rio Ave 1-2 CD Mafra
  Leixões 2-1 SC Covilhã
12/12 Vilafranquense 2-1 FC Porto B
  Farense 2-2 Nacional
  Académica OAF 1-2 GD Chaves
  Varzim 1-3 Trofense
13/12 Est. Amadora 1-0 Casa Pia
14/12 A. de Viseu 13:00 Benfica B

15ª JORNADA
18/12 CD Mafra 6:00 Académica
  GD Chaves 9:00 Farense
  Nacional 10:30 Leixões
19/12 FC Penafiel 6:00 Est. Amadora
  Casa Pia 9:00 Rio Ave
  FC Porto B 10:30 A. Viseu
20/12 Benfica B 11:00 Vilafranquense
  SC Covilhã 13:00 Varzim
  Trofense 15:15 Feirense

OITAVOS-DE-FINAL
2021/12/21 CD Tondela 13:45 Estoril Praia
  FC Famalicão 15:45 Portimonense
2021/12/22 Leça FC 9:00 USC Paredes
  Casa Pia 15:45 Sporting
2021/12/23 CD Mafra 9:00 Moreirense
  Rio Ave 12:00 Belenenses SAD
  FC Vizela 13:45 SC Braga
  FC Porto 15:45 Benfica

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Darwin Núñez [Benfica] 12 11
2-Luis Díaz [FC Porto] 13 10
3-Ricardo Horta [SC Braga] 12  9
3-Fran Navarro [Gil Vicente] 13  9
5-Simon Banza [FC Famalicão] 10  7
5-Mehdi Taremi [FC Porto] 13  7
7-Rafa Silva [Benfica] 13  6
7-André Franco [Estoril Praia] 14  6

Grécia: Pedro Martins recebe
prémio de treinador do ano
Pedro Martins recebeu, nesta segunda-feira, o 

prémio de melhor treinador da Liga grega em 
2020/21, época em que ao bicampeonato.

Rúben Semedo também foi distinguido pela inclusão 
no onze ideal da temporada.

Youssef Al Arabi recebeu o prémio de melhor mar-
cador e de melhor estrangeiro. Georgios Masouras foi 
distinguido como melhor jogador grego.

Itália: Mourinho bate antigo
pupilo e Roma apanha Juventus

A Roma venceu o Spezia por 2-0, no jogo que 
fechou a 17.ª jornada da Serie A, e assumiu a 
sexta posição, à frente da Juventus, que tem 

os mesmos 28 pontos (mas pior diferença de golos).
No reencontro com Thiago Motta, jogador de Mou-

rinho no Inter, o técnico português encontrou o cami-
nho do triunfo nos lances de bola parada.

Chris Smalling inaugurou o marcador logo ao minu-
to 6, de cabeça, e Roger Ibañez aumentou a vantagem 
ao minuto 56.

O Spezia ainda teve um golo anulado, mas não con-
seguiu dar volume à réplica apresentada e Rui Patrício 
manteve a baliza inviolada.

A Roma também teve um golo anulado, já em perío-
do de descontos. Felix Afena-Gyan ainda festejou, mas 
o lance foi invalidade por mão na bola, e o jogador da 
Roma acabou expulso por acumulação de amarelos.

Santa Clara: Nuno Campos
despedido ao fim de nove jogos
Nuno Campos foi afastado do comando téc-

nico do Santa Clara, confirmou o Maisfu-
tebol. O antigo treinador-adjunto de Paulo 

Fonseca despede-se esta segunda-feira do grupo de 
trabalho.

Apresentado a 11 de outubro, o técnico esteve cerca 
de dois meses no clube dos Açores, dirigindo a equipa 
em nove encontros. Nuno Campos garantiu três vitó-
rias, uma delas frente ao FC Porto, para a Taça da Liga. 

Face a um registo de três triunfos, um empate e cinco 

derrotas, a última das quais no terreno do Marítimo 
(4-1), a SAD do Santa Clara avançou para o despedi-
mento do treinador.

Aos 46 anos, Nuno Campos estreou-se como treina-
dor principal e confiou no projeto apresentado pelo 

clube dos Açores, anunciado como sendo uma aposta 
de médio prazo. O objetivo passaria por fazer o me-
lhor possível até janeiro e reforçar a equipa nessa altu-
ra. Porém, tudo acabou ainda em dezembro.
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