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PENSAMENTO DA SEMANA

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

CASAL DA SEMANA

PASSAGEM DO ANO EM LAVAL
A Missão de Nossa Senhora de Fátima organiza a tradicional passagem do ano no 31 
de dezembro de 2022 às 19h, na sua grande sala de espetáculo situado no 1815 rua Fa-
vreau em Laval. A festa será animada por Tony Mickael, Eddy Sousa e DJ XMEN. Podem 
adquirir os bilhetes com Graça Azeredo: 514-449-8854, Guida de Freitas: 514-833-6558 
ou Dauno 514-825-6504.

QUEM SÃO ELES?

Quem tem Mãe tem
Tudo na Vida do Seu Amor

Acerto de contas de um filho.
Aconteceu certo dia que, enquanto a mãe, D. Mar-

garida preparava o jantar, o Francisco meio a sério a 
brincar, se lembrou de pedir algum dinheiro à mãe 
maneira de quem passa uma factura. Sentou-se à 
mesa, pegou num caderno e escreveu.

QUANTO ME DEVE A MINHA MÃE:
Por ter de arrancado as ervas do jardim e limpado o 

caminho de regresso para a casa custa 5$.
Por ter arrumado o meu quarto até hoje 10$.
Por ter ido ao mercado comprar leite 1$.

Por ter tomado conta da minha irmãzinha durante 
uma semana 15$. 

Por ter estudado para tirar dois optimos na escola: 
10$. 

Por ter levado o lixo para o contentor durante quinze 
dias 7$.

TOTAL: 48$.
Depois, meio a sério meio a brincar, colocou a folha 

no bolso do avental da mãe enquanto lhe dizia: minha 
mãe, aqui está a factura de tudo o que me deve.

D. Margarida, tirou o papel do bolso, leu atentamente 
e depois disse o Francisco: meu filho, lamento muito 
mas hoje não tenho quarenta e oito dólares para te pa-
gar. 

Amanhã quem sabe
 - já terei essa importância… 
De manhã ao acordar, o Francisco encontrou um 

envelope em cima da mesinha de cabeceira com estas 
letras bem visíveis.

Encontro de contas entre o Francisco e a mãe.
Dentro um papel, em forma de factura, explicita…. 
Por de ter trazido no seio durante nove meses: ne-

nhuma dolares. 
Por todas as noites que passei em branco quando es-

tavas doente: nenhuma dólares.
Por as vezes que te embalei: nenhuma dólares.
Por todas as vezes que te mudei as fraldas: nenhuma 

dólares. 
Por te ensinado a falar e caminhar: nenhuma dólares. 
Pelas refeições que te preparei: nenhuma dólares.
Pelas roupas e alimentação que comprei: nenhuma 

dólares.
Pelas preocupações que me dás no dia a dia: nenhu-

ma dólares.
Pelas muitas coisas que aqui poderia enumerar e não 

faço: nenhuma dólares.
TOTAL: NENHUMA DÓLARES
Quando o Francisco acordou e leu, o curioso, esta 

factura, correu para a cozinha, ainda em pijama, onde 
a mãe já preparava o pequeno almoço, abraçou-a, bei-
jou-a e disse-lhe de lágrimas nos olhos: Perdão minha 
mãe, pelo estratagema tão tonto que eu usei para lhe 
pedir dinheiro.

E, desde esse dia em diante era sempre com vergonha 
que o Francisco pedia algum cêntimo à mãe para qual-
quer pequena extravagância.

O Amor das Mães não há Facturas mas o Carinho 
que Elas dão é muito importante e os seus Beijos são 
Amor.

BEM HAJA

GFEP MONTREAL | PASSAGEM DE ANO NOVO
O Grupo Foclórico e Etnográfico Português de Montreal organiza a sua passagem de 
ano no 31 de dezembro de 2022 às 19h, na igreja St-Enfant-Jésus situada no 5039 St-
-Dominique. A animação será com Fábio Bastinho. 
Para reservas: 514-743-7355 ou 514-880-2964.

PASSAGEM DE ANO NOVO EM ANJOU
O Centro comunitário do Espírito Santos de Anjou organiza a sua passagem de ano no 
31 de dezembro de 2022 às 19h, na sua sede 8670 Forbin Janson. A animação será com 
Sylvie Pimentel e DJ Eduino Machado. Para reservas: José Costa 514-812-7617

PASSAGEM DE ANO NOVO EM HOCHELAGA
O Centro Comunitário de Hochelaga organiza a sua passagem de ano no 31 de dezem-
bro de 2022 às 19h, na sua sede, 9515 rua hochelaga, Montreal, H1L 2R1. A animação 
será com Jojo Bang. Reservação: 514-817-5875 ou 514-586-1661
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

Alarmes em Democracia

Já tive a oportunidade de afir-
mar que a Democracia é talvez o 
único sistema que permite a sua 

auto-destruição, pois permite que 
forças contrárias aos seus princípios 
se imiscuam no sistema e o minem 

por dentro. A maleabilidade da democracia e a porta 
aberta que deixa ao progresso é também uma por-
ta aberta a forças que se lhe opõem, situação onde a 
vantagem é também uma desvantagem à integridade 
da própria democracia. Isto acontece se os interve-
nientes políticos diretos e em última instância a pró-
pria população o permitirem.

Da mesma forma que a rã acaba por perecer na pane-
la cuja água vai sendo aquecida lentamente, a popula-
ção vai aceitando o “esticar” dos limites da democra-
cia, limites esses que se vão alargando pouco a pouco, 
sem causar transtornos, até ao eventual ponto de não 
retorno em que um dia acordaremos numa autocra-
cia. Nessa altura receberemos o prémio da incúria, da 
insensatez, da indiferença, do comodismo, do oportu-

nismo e da própria ilusão a que nos conduzimos deli-
ciosamente. 

Esqueceremos aqueles que se sacrificaram para que 
nós tivéssemos uma escolha, escolhendo nós mesmos 
não ter qualquer tipo de escolha desde que não nos in-
comodem muito. 

É com grande choque que vejo um ex presidente 
americano declarar mentiras e querer determinado 
resultado das eleições apelando mesmo à extinção da 
constituição sem que a classe política americana se in-
comode, sem que uma população se revolte perante tal 
desonra. 

O problema das democracias atuais é a sua acomoda-
ção, como se as democracias fossem um dado adqui-
rido e uma incapacidade de conciliar várias liberdades 
numa sociedade comum onde entram fatores de apego 
emocional e interesse pecuniário. 

É com espanto que vemos um bilionário apresentar-
-se como estandarte da liberdade de expressão, dono 
que agora é de uma importante rede de media social, 
mas por outro lado ameaça e tenta coagir publicamen-
te empresas a fazer publicidade na sua rede: então a li-
berdade para dizer disparates não é acompanhada pela 
liberdade de cada companhia fazer a sua publicidade 

onde bem deseja? 
Assistimos diariamente a este corrupio de insensatez, 

de incompetência, de heróis endinheirados, de opor-
tunistas que vociferam mentiras e confusão numa tor-
rente interminável, apresentando-se mais como agen-
tes do caos, caos este que lhes é e tem sido até agora 
favorável, mas que um dia os acabará por tragar tal 
monstro que sai do controle do seu próprio criador. 

A coerência perdeu o seu valor, tal a facilidade com 
que se diz uma coisa e o seu contrário na mesma frase 
com o maior despudor, ou então pede-se desculpas e 
inventa-se todo uma série de dramas pessoais para jus-
tificar o desequilíbrio de que são acometidos. 

Vemos agora a desculpa do “cansaço” das populações 
face à guerra da Ucrânia... que vergonha!!! Imaginem 
se nossas gerações anteriores tivessem tido cansaço 
face a Hitler? 

Imaginem se tivéssemos dito à França de Macron: 
prepara-te para negociar com Hitler e perder territó-
rio porque já estamos cansados de vos aturar com essa 
guerra!... 

Eu percebo, é cansativo manter as populações moti-
vadas, pois como conciliar multidões cuja atenção não 
dura mais do que uns segundos de tik tok, ou meia dú-
zia de palavras de um twit ou mensagem eletrónica, 
com uma guerra de cariz mais profundo cujas reper-
cussões terá no futuro mesmo junto de outras nações?

Insisto no mesmo: a chave está no cidadão comum. 
Este é a chave para se perceber e preparar o futuro, algo 
que não tem sido feito até agora. 

Os desequilibrados são sempre apaixonados face às 
suas incoerências, que para eles não existem, mas isso 
não lhes dá razão! Aliás, o cidadão comum, equilibra-
do, sensato, deve ser na mesma proporção, ou melhor, 
deve ainda ser mais apaixonado na defesa do bom sen-
so, na defesa da razão, na defesa da justiça e do edifício 
de regras que permite uma sociedade ser uma socie-
dade.

Pensão de Alimentos até aos 25 Anos

João (nome fictício), tem pres-
tado alimentos ao seu filho, até 
agora menor, nos termos e con-

dições acordadas no divórcio que dissolveu o matri-
mónio entre o referido João e a sua ex-cônjuge. 

Surge agora a dúvida se deverá continuar a pagar a 
pensão de alimentos ao seu filho, uma vez que atingiu 
a maioridade e se esse pagamento deverá ser feito di-
retamente ao filho, ou por intermédio da progenitora.

A Lei n.º 122/2015, de 1 de setembro, veio alterar o 
Código Civil e o Código de Processo Civil, no que res-
peita ao regime de alimentos em caso de filhos maiores 
ou emancipados, que prevê o pagamento de pensão de 
alimentos a maiores de 18 anos e até aos 25 anos, desde 
que continuem a estudar ou a terem formação profis-
sional.

O artigo 1095º do Código Civil, veio regular os ali-
mentos devidos ao filho em caso de divórcio, separa-
ção judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade 
ou anulação do casamento. Nos termos do nº 1 da cita-
da disposição legal “(…) Nos casos de divórcio, sepa-
ração judicial de pessoas e bens, declaração de nulida-
de ou anulação de casamento, os alimentos devidos ao 
filho e a forma de os prestar são regulados por acordo 
dos pais, sujeito a homologação; a homologação é re-
cusada se o acordo não corresponder ao interesse do 
menor.

Já o seu número dois dispõe que “(…) entende-se que 
se mantém para depois da maioridade, e até que o fi-
lho complete 25 anos de idade, a pensão fixada em seu 
benefício durante a menoridade, salvo se o respetivo 
processo de educação ou formação profissional estiver 
concluído antes daquela data, se tiver sido livremente 
interrompido ou ainda se, em qualquer caso, o obriga-
do à prestação de alimentos fizer prova da irrazoabili-
dade da sua exigência.»

Assiste-se assim a uma prorrogação da prestação a 
pensão de alimentosa aos filhos até aos 25 anos, desde 
que o filho continue a estudar ou a frequentar ações 
de formação profissional. A legitimidade para reque-
rer essa prestação de alimentos, poderá ser feita pelo 

próprio beneficiário ou pelo progenitor a quem cabe o 
encargo de pagar as principais despesas.

A pensão de alimentos a atribuir a filhos maiores, na 
falta de acordo entre os progenitores, poderá ser de-
cretado judicialmente que seja entregue diretamente 
aos filhos maiores.

Poderá a pensão fixada ser substituída, que ocorrerá 
perante alterações de circunstâncias da vida de um dos 
progenitores encarregue de a prestar, nomeadamente 
se ficar desempregado ou se ocorrer diminuição muito 
significativa dos seus rendimentos. No entanto, terá o 
progenitor que demonstrar essas alterações, em ação 
judicial própria, para que possa ser decretado a altera-
ção do valor a pagar.

Poderão os progenitores suspender o pagamento da 
pensão de alimentos, se, entretanto, o filho maior, dei-
xar de estudar, ter concluído a sua formação ou passar 
a exercer atividade profissional remunerada. Para tal 
deverão formular esse pedido através de ação judicial 
e alegar e demonstrar, os pressupostos e fundamentos 
do pedido de suspensão do pagamento.

Existem mecanismos legais para acautelar o paga-
mento coercivo da pensão de alimentos em caso de 
incumprimento do progenitor faltoso, nomeadamente 
a penhora de rendimentos e sanções penais (aplicáveis 
em certos casos).

Em caso de situação de desemprego ou de ausência de 
rendimento por parte do progenitor obrigado, o Fun-
do de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, não 
poderá substituir-se ao progenitor no pagamento da 
pensão de alimentos, se o filho tiver mais de 18 anos, 
uma vez que este regime de substituição cessa quando 
o filho atinge os 18 anos de idade.

Sr. Kader
Vidente médium competente

MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO SEU 
AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES, SUCESSO 
SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS, EMPRESARIAL, 

EXAME E BOM SENSO NOS JOGOS, DESENFEITIÇAR. 
RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS, 

DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.6617
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Foi no passado sábado, dia 12 de 
novembro 2022, que o antigo 
Movimento de Juventude Portu-

guesa da Missão Santa Cruz (dos anos 
60-70), com a colaboração da Casa dos 
Açores do Quebeque, celebraram os 80 
anos de vida e os 35 anos de sacerdócio 
do Padre António de Sousa, ou sim-
plesmente o Sousa como lhe chama-
vam os seus colegas deste grupo. 

Juntaram-se nesta noite na sede da 
CAQ umas 60 pessoas, com animação 
musical pelo António Horácio, Jordelina 
Benfeito e de José de Melo ao acordeão. 
Oriundo de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, o Pe. Sousa emigrou para o Ca-
nadá com 23 anos de idade e apenas a 4a 
classe. Apesar disso, conseguiu vencer 
as dificuldades e atingir a sua ambição 
de estudar e de ser sacerdote. 

Depois de ter ingressado na Ordem dos 
Dominicanos, ordenou-se em 1987 e 
passou 26 anos como pároco da Missão 
do Espírito Santo em Gatineau. Refor-
mou-se em 2021. Para além de salientar 
os aniversários marcantes do percurso 
de vida do Sousa, este encontro de anti-
gos ‘Jovens’ pretendeu ser ‘des retrouvai-
lles’. Neste grupo de gente nova na flor 
da idade naquela época determinante 
na vida deles, desenvolveram-se laços 
profundos de amizade que, para muitos, 
permanecem até hoje. O facto de esta-
rem presentes no sábado tantos antigos 
membros, é prova que aquela vivência 
deixou traços. E é de notar também que 

um bom número destas amizades aca-
baram em casamento. Através dos anos, 
este grupo já se tinha encontrado várias 
vezes. Uma primeira vez em 1985, de-
pois em 1993 e mais recentemente em 
2011. No sábado, embora já de idade 
avançada e estarem noutra fase da vida 
com os seus altos e baixos, lá estavam 
eles outra vez para confraternizar com 
alegria, relembrar, matar saudades, pôr 
a escrita em dia e saborear. Uma menção 
especial foi feita igualmente lembrando 
todos aqueles membros que já partiram.

Podemos afirmar que o serão foi vivi-
do num ambiente acolhedor de grande 
emoção, de partilha e de alegria.

Ajuntou-se de novo, o Movimento de Juventude
Portuguesa da Missão Santa Cruz (dos anos 60-70)

Na sequência da Assembleia Ge-
ral Ordinária para Eleição do 
Conselho de Administração e 

do Conselho Fiscal e de Deontologia 
de hoje, a Casa dos Açores do Quebe-
que, com muito gosto, apresenta os 
membros do Conselho de Administra-
ção para o biênio 2023/2024 que 
será liderado por Paula Ferreira 
como Presidente em 2023.

Agradecendo e apreciando o 
passado, ansiamos pelo futuro 
continuando a celebrar e a parti-
lhar a nossa cultura e tradições.

Viva os Açores!
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 2023/2024

Paula Ferreira, Presidente 2023
Lúcia de Medeiros, Vice Presi-

dente e Tesoureira
Frederico Ledo Vieira, Secretá-

rio Executivo
Administradores:
Teresa Chaves
José Domingos Silva
António Calisto

Filomena Faria
Odília Cordeiro
CONSELHO FISCAL 
E DE DEONTOLOGIA 2023
Dr. António Cabral, Presidente
Claurêncio Brum, Vogal

Notícias da Casa
dos Açores do Quebec
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Quem não conhece A Voz de Portugal,
não conhece nada de Montreal

SYLVIO MARTINS 
red@avozdeportugal.com

A Voz de Portugal é um dos jor-
nais mais antigo da diáspora, 
já está a chegar aos 62 anos de 

existência, e em Montreal não há muitos que tem a 
visibilidade e a força jornalística e mediática como 
o jornal A Voz de Portugal, a todas as semanas o 
jornal é lido e re-lido por uma média de 630 000 lei-
tores no site web, ou nas redes sociais, tablete, ou 
telemóveis inteligentes.

2023 é mais um marco na nossa comunidade, vamos 
festejar 70 anos da nossa comunidade portuguesa em 
Montreal, e não só, de todas as comunidade portu-
guesas no Canadá. 8 anos depois de ter nascido a co-
munidade, o jornal A Voz de Portugal nasceu com os 
fundadores, Elísio de Oliveira e José Simões Silvestre.

É claro que o jornal mudou de pessoal, de emprega-
dos e de proprietários, hoje sou os proprietário e ama-
nhã outra pessoa vai continuar a referênciar a nossa 
comunidade com este jornal, que é o nosso patrimó-
nio histórico e jornalístico da comunidade portugue-
sa em Montreal.

Não podemos referênciar tudo mas fazemos o má-
ximo das nossas possibilidades. Isto é que dá o valor 
ao nosso jornal porque tudo está inscrito aqui para a 
nossa história. Quando o primeiro-ministro de Por-
tugal veio a Montreal, estavamos presente e fizemos 

uma reportagem histórica da sua vinda, quando o 
presidente da república veio, foi a mesmo, quando o 
presidente da Sata Azores Airlines, representantes de 
Portugal que quer estar notificado e historiado na co-
munidade e marcar a sua presença cá, o jornal A Voz 
de Portugal está sempre presente, quer seja político, 
desportivo, social, lazer, o jornal está sempre cá para 
vos informar os grandes acontecimentos na comuni-
dade portuguesa em Montreal.

Então quando uma pessoa que está a organizar a 
vinda de qualquer uma pessoa, o jornal é um dos pri-
meiros a ser informados, e é assim que funciona,...

A semana passada foi informado que dois dirigentes 
da Tap Air Portugal veio à Montreal, mas ninguém 
nos informou quando e onde seria a apresentação 
nem o encontro para a comunicação social. Fiquei 
com muitas dúvidas porquê o convite não foi envia-
do, nem recebi nenhum informação sobre o aconte-
cimento...

Será que a pessoa conhece Montreal?
Será que a pessoa que deveria fazer o seu trabalho 

dormiu nas horas de trabalho ou não tem nenhuma 

ideia qual é o jornal português mais lido em Montreal.
Será que não sabe escrever um "e-mail" ou mesmo ir 

ao nosso site web, onde há uma grande multidão que 
vai ver o nosso jornal. Sei que há 3000 pessoas em Lis-
boa que lei o nosso jornal, e sei que em Newark/New 
York e Toronto há mais de 4000 pessoas que leiam o 
jornal, por semana e que eles verifiquem o nosso jor-
nal a todas as semanas. Não sei onde o nosso convite 
foi para este evento, parece que desapareceu nas nu-
vens da internet. 

Não sei onde foi e quando é que foi, mas sei que a 
pessoa que gosta ou não, nunca deveria esquecer um 
dos pilares mais importantes, e mais antigo, da nossa 
comunidade e espero que a pessoa que esqueceu, ou 
que não sabe escrever um convite pode chamar para 
o nosso escritório 514-284-1813 ou pode chamar-me 
pessoalmente ao meu telemóvel 514-299-1593.

É important de não esquecer que a desinformação 
não é um meio de informação mas é triste de ver que 
há pessoas que pensem a si próprio e não ao coletivo 
da nossa comunidade portuguesa. 
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CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Poderá ser surpreendido com 
uma declaração de amor. Dê a si próprio a oportunidade 
de ser feliz. Saúde: Evite as gorduras. Dinheiro: 

Mantenha a calma para conseguir resolver um problema no 
trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver 
uma relação fugaz, mas cheia de paixão. Saúde: 
Relaxe mais, liberte o stress acumulado no dia a dia. 

Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

GÉMEOS: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático. Amor: A sua felicidade 
poderá despertar comentários invejosos. Proteja-se. 

Saúde: Cuide do seu sistema cardiorrespiratório. Dinheiro: 
Esteja atento às atitudes de um colega pouco sincero.
Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que 
significa Sucesso. Amor: Empenhe-se a cem por cento 
no seu relacionamento amoroso. Saúde: Faça uma 

desintoxicação ao seu organismo. Dinheiro: Fase favorável ao 
fecho de negócios. Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o mau-
humor. Procure que a serenidade e a paz de espírito 

sejam uma constante na sua vida! Saúde: Deve gerir bem as suas 
energias para não se sentir desgastado. Dinheiro: Controle melhor 
a sua vida financeira. Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa 
Derrota. Amor: As suas mudanças de humor poderão 
trazer-lhe alguns problemas. A paz começa no seu 
próprio coração. Saúde: Receberá os resultados de um 

exame e sentir-se-á muito aliviado. Dinheiro: Evite tomar uma 
decisão sem antes analisar tudo o que ela implica.
Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: Confie mais na sua cara-
metade. Para quê discutir? Um pequeno gesto ou uma 
boa ação são bem mais importantes do que as palavras! 

Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado. Dinheiro: 
Seja firme e não deixe que abusem da sua boa vontade.
Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Uma 
discussão com o seu par deixá-lo-á preocupado. Saúde: 
Poderá passar por uma fase de desânimo. Dinheiro: 

Não gaste mais do que tem, pense no futuro. 
Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que 
significa Projetos. Amor: Aproveite para estar mais 
tempo com os seus. A vida é uma surpresa, divirta-se! 
Saúde: Modere as suas emoções. Dinheiro: Ritmo de 

trabalho intenso, mas o resultado será muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que 
significa Excentricidade. Amor: Procure dar mais ânimo e 
vitalidade à sua relação afetiva. Tenha ideias e coloque-
as em prática. Evite a monotonia! Saúde: Cuidado com 

as costas, não faça grandes esforços.  Dinheiro: Não deixe 
para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será prejudicado pela 
preguiça. Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Exija mais sinceridade na 
relação com os outros. A confiança é essencial. Saúde: 

O cansaço pode ser aliviado com um bom banho relaxante. 
Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Alguém poderá 
pedir-lhe perdão por um erro cometido no passado. O 
poder da transformação leva o velho e traz o novo.

Saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter problemas dentários.
Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Em prol dos mais fragilizados

Para espanto de alguns, o 
XIII Governo Regional dos 
Açores viu o seu terceiro 

Plano e Orçamento aprovado na nossa Assem-
bleia Legislativa, numa prova inequívoca da du-
rabilidade deste projeto governativo, que alguns 
se apressaram a vaticinar como efémero, mas que 
resiste às várias tempestades que vão surgindo na 
governação.

Tal feito, só é possível, graças ao entendimento en-
tre os 3 líderes partidários que compõem a aliança 
governativa que sabem lidar, com a razão e a inte-
ligência políticas, provas dadas ao longo dos anos 
nos seus respetivos percursos à frente dos Partidos 
da coligação, pois a vontade de procurar as solu-
ções para os problemas dos açorianos se sobrepõem 
a qualquer entrave. Acresce que os acordos de in-
cidência parlamentar também são um contributo 
para a longevidade desta solução.

De facto, depois de todos estes anos de governa-
ção socialista na Região, os açorianos valorizam as 
boas políticas, e esperam que o Governo Regional 
sirva os nossos interesses coletivos, tendo em vista 
resolver os graves problemas que vamos enfrentan-
do nestes dias conturbados, não apenas pela pande-
mia, como pela guerra, pela inflação e pelo custo de 
vida associado.

Como cidadão, estou atendo a esta governação 
dos Açores e, por forças das circunstâncias diárias, 
tenho acompanhado mais de perto a área social e 
posso ver a diferença de tratamento das IPSS e das 
Misericórdias, onde se têm resolvido alguns velhos 
problemas, pois este governo tem aberto o cami-
nho para a sua solução. De realçar as diligências do 
Vice-Presidente do Governo, Artur Lima, que tem 
dado sobejas mostras de querer ajudar a ultrapassar 
os constrangimentos na gestão financeira das insti-

tuições.   
Vivemos momentos difíceis, mas têm sido encon-

tradas soluções imaginativas que vão ao encontro 
das dificuldades em que vivemos. Dou como exem-
plo paradigmático a proposta do “gasóleo social” 
apresentada pelo Vice-Presidente, uma medida 
inovadora para acautelar o crescimento de despe-
sas com o combustível, tendo em vista assegurar a 
prestação de cuidados adequados aos utentes das 
instituições sociais dos Açores, face aos crescentes 
custos do aumento dos combustíveis.

Ou seja, se a situação já não era boa, a nível de sus-
tentabilidade financeira e ainda na catarse de dois 
anos de combate à pandemia de Covid-19, com o 
atual agravamento dos custos só pelo aumento do 
preço dos combustíveis, as instituições encontrar-
-se-iam novamente a navegar em mar revolto. Na 
linha da frente na sobrecarga das despesas com os 
combustíveis estão as respostas sociais de Serviço 
de Apoio Domiciliário (SAD) e de Centro de Dia, 
sendo que todas as outras implicam transporte de 
utentes, entre os idosos, as crianças dos ATL’s e as 
pessoas portadoras de deficiência, do CACI, tam-
bém contribuem para o aumento das despesas.

Como tal, a preocupação do Governo Regional na 
busca de soluções para ajudar as IPSS e Misericór-
dias tem sido notória e faz a diferença para as ins-
tituições.

As medidas sociais que a vice-presidência tem em-
preendido, mostram que as políticas sociais não são 
apanágio dos partidos da esquerda, como eles tanto 
gostam de apregoar e o XIII Governo Regional tem 
sido claramente um Executivo com preocupações 
sociais e sensível aos anseios das populações nestes 
tempos de grande incerteza, face aos assustadores 
problemas que a guerra na Ucrânia tem gerado no 
mundo. 

Aquando da discussão do Plano e Orçamento para 
a Região para 2023, os açorianos ficaram a saber que 
iremos ter no próximo ano o maior aumento da his-
tória da Autonomia na área social. Assim sendo, no 
que se refere ao COMPAMID, os pensionistas terão 
para gastar na farmácia um plafond de 579 euros, 
quando, em 2019, era 315 euros. Quanto ao Com-
plemento Regional de Pensão, conhecido como o 
cheque pequenino criado há anos por proposta do 
CDS na Assembleia Legislativa, fica garantido que 
os idosos no primeiro escalão recebam perto de 100 
euros, quando até agora receberam 54 euros.

Nestes tempos de incerteza, o Plano e Orçamento 
para a Região para 2023 é muito generoso e revela 
uma perspetiva centrada nas empresas, nas famílias 
e nos mais desprotegidos e os avanços sociais são 
vários, dando-se como exemplo a política de isen-
ção das mensalidades em creche até ao 13.º escalão; 
o apoio a estudantes através do programa de paga-
mento de propinas e bolsas de estudo atribuídas; o 
claro reforço de financiamento às respostas sociais 
destinadas a crianças, jovens e idosos; o serviço de 
amas que também será totalmente gratuito, em que 
as profissionais que desempenham esta atividade 
terão um estatuto remuneratório melhorado. Es-
peramos, por outro lado, que o inovador programa 
“Novos Idosos” seja expandido para outros conce-
lhos, já estando previsto um financiamento de 1,9 
milhões de euros, em 2023.

Este é um verdadeiro contributo estratégico para o 
combate à pobreza, que não se faz apenas de teorias, 
mas de ações práticas, em prol dos que mais fragili-
zados da nossa sociedade, sendo por isso uma prio-
ridade deste Governo Regional face às perspetivas 
mundiais que se avizinahm. Bem merecem.
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Évora vai ser Capital
Europeia da Cultura em 2027
A cidade de Évora foi escolhida 

de um lote de quatro finalis-
tas, do qual também faziam 

parte Aveiro, Braga e Ponta Delgada. 
O anúncio foi feito pela presidente 
do júri internacional, Beatriz Garcia.

Évora terá uma dotação financeira 
de 29 milhões de euros, dos quais 15 
milhões de euros serão de financia-
mento nacional, 10 milhões de euros 
de fundos europeus, através do Pro-
grama Operacional do Alentejo, e 

quatro milhões de euros do Turismo 
de Portugal, sujeitos a candidatura, 
explicou hoje o ministro da Cultura, 
Pedro Adão e Silva.

Momentos antes do anúncio, o go-
vernante, na mesma conferência de 
imprensa, destacou o "processo muito 
dinâmico" de escolha portuguesa para 
Capital Europeia da Cultura 2027, "re-
velador da vitalidade cultural do país 
e do dinamismo do território".

"De um território que vê na Cultura 
um fator de transformação da identi-
dade, de reforço de identidade, atra-
vés da memória, mas também através 
da possibilidade de projetar pela Cul-
tura o futuro, e uma alavanca para o 
desenvolvimento e para a valorização 
dos nossos territórios", afirmou Pedro 
Adão e Silva.

O ministro da Cultura viu este pro-
cesso de escolha "como uma respon-
sabilidade conjunta e um momento de 
transformação".

"Um momento de transformação em 
que a cidade vencedora transformar-
-se-á pela Cultura, consolidando es-
truturas, deixando por isso um legado 
que deve perdurar para além de 27, 
acho que isso é muito importante, pro-
movendo o desenvolvimento, a inova-
ção e a criatividade, mas também com 

uma preocupação com a formação de 
novos públicos", defendeu.

Pedro Adão e Silva destacou "a im-
portância" de as quatro finalistas se-
rem "quatro cidades que estão fora 
das áreas metropolitanas de Lisboa e 
do Porto": "Isso é fundamental para 
o país, essa possibilidade de termos 
uma presença da Cultura no territó-
rio, para além de Lisboa e do Porto".

O facto haver mais uma cidade 
portuguesa como Capital Europeia 
da Cultura é, para o ministro, "uma 
grande oportunidade de longo prazo". 
"Porque espero que os efeitos desta 
experiência sejam efeitos no tempo, 
mas também com um longo alcance 
de transformação do território", disse.

'Alma Viva', elegível
para os Óscares
A academia, que organiza os 

Óscares, os prémios norte-
-americanos de cinema, re-

velou na terça-feira a lista de 92 fil-
mes considerados elegíveis para as 
nomeações na categoria de Melhor 
Filme Internacional.

A lista, divulgada pela imprensa es-
pecializada, confirma que 
o filme 'Alma Viva', de 
Cristèle Alves Meira, pro-
posto por Portugal para 
as nomeações, cumpre os 
requisitos no processo de 
elegibilidade para a edi-
ção de 2023 dos Óscares. 
Atualmente em exibição 
nos cinemas portugueses, 
'Alma Viva' centra-se em 
Salomé, uma menina, filha 
de emigrantes portugueses em Fran-
ça, que passa o verão numa aldeia com 
a avó, com quem tem uma forte liga-
ção afetiva e espiritual.

Salomé irá testemunhar a morte da 
avó e suspeita que esta foi envenena-
da por bruxaria por outra mulher da 
aldeia. Enquanto a família organiza 
o funeral, Salomé acredita que está 
acompanhada pelo espírito da avó e 
tenta vingar a sua morte. O filme, que 
conta com as interpretações de Lua 

Michel, Ana Padrão, Ester Catalão, 
entre outros, é também um retrato da 
emigração portuguesa, das famílias 
que se separam, e das complexas di-
ferenças sociais e económicas que daí 
nascem.

Também foi considerado elegível 
para os Óscares o filme proposto pela 

Albânia, 'A cup of coffee 
and new shoes on', do rea-
lizador albanês Gentian 
Koçi, protagonizado pelos 
atores portugueses Edgar 
Morais e Rafael Morais.

A longa-metragem conta 
com coprodução portu-
guesa de Maria & Mayer, 
apoio financeiro do Insti-
tuto do Cinema e do Au-
diovisual, e deverá chegar 

aos cinemas portugueses em 2023.
'A cup of coffee and new shoes on' é 

protagonizado pelos irmãos Rafael e 
Edgar Morais, no papel dos "gémeos 
inseparáveis" Agimi e Gezimi, surdos, 
que terão de ultrapassar um grave 
problema de saúde de um deles.

A 95.ª edição dos Óscares está mar-
cada para 12 de março, em Los An-
geles, Estados Unidos. As nomeações 
serão anunciadas a 24 de janeiro.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

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

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

www.acaixa.ca

Agências funerárias

Contabilista

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

GUIA DO CONSUMIDOR

imobilíaria

721, rua 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

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

Monumentos

Notários

Mercearias

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao serviço
dos nossos

leitores,
clientes e à
comunidade

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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Caldo de bacalhau com feijão-branco

MODO DE PREPARO: 
1-Deite a cebola e o alho picados numa panela com o azei-
te e cozinhe. Entretanto, descasque o nabo, corte-o em 
cubos pequenos, faça o mesmo com a abóbora e junte à 
panela. Tempere com o sal, tape e deixe suar sobre lume 
brando durante cerca de 15 minutos.
2-Entretanto, escalde o caldo-verde em água a ferver, es-
corra-o bem e passe de imediato por água bem fria.
3-Deite o conteúdo da lata de feijão na panela e adicione o 
caldo da cozedura do bacalhau que tiver sobrado de outra 
receita de bacalhau.
4-Quando a panela retomar fervura, introduza o caldo-ver-
de e ferva destapado durante mais cerca de 20 minutos.

INGREDIENTES
100g cebola
2 dente alho
2 c. de sopa azeite
100g nabo pequeno
200g abóbora limpa
1 c. de café sal
200g caldo-verde
1 lata pequena (420g) 
   feijão-branco cozido
1L caldo da 
  cozedura do bacalhau

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

Com mais de 25 anos de experiência
TEL.: 450-477-7888

www.rinoxgroup.com

NOVIDADES À PORTUGUESA

À beira do pri-
meiro meio 
século da nos-

sa III República, há 
uma caraterística da vida política que 
se mantém viva, já oriunda daquele 
velho e longo tempo da II República: a 
maledicência política. Um verdadeiro 
cancro que vem corroendo (e em cres-
cendo!) a nossa vida política.

Dado o pouco apego dos portugueses 
à democracia – toleram-na, mas estão 
a anos-luz de a viverem com apego –, a 
classe política consegue furtar-se a um 
julgamento objetivo e minimamente 
profundo da ação das diversas forças 
partidárias, desde as da ação governati-
va, às situadas na oposição.

Deste modo, assiste-se a uma vivência 
informativa diária onde os grandes te-
mas são as pequeninas coisinhas de um 
ou outro político, mas sempre à revelia 
da apresentação de soluções alternativas 
concretas para os temas que realmente 
interessam os portugueses.

Em pouco mais de 24 horas, eis que 
nos surgiu um novo tema na grande co-
municação social: as saídas e entradas 
de secretários de Estado no Governo de 
António Costa. E, como seria natural-
mente de esperar, a oposição num ápice 
se mostrou desapontada com tal cená-
rio. Por um lado, trata-se de um corte 
razoável no elenco governativo, por ou-
tro, os casinhos que se desenvolveram, 
a dado momento, ao redor do Ministro 

da Economia, depois porque surgiu um 
secretário de Estado que é irmão de uma 
ministra, mas também porque só foram 
escolhidos concidadãos do interior do 
PS, se é que tal corresponde à realidade.

No meio de todo este burburinho tão 
português, a Direita, mas por igual a 
Extrema-Direita, mostram-se incapazes 
de apresentar aos portugueses propostas 
concretas sobre os temas que a estes mais 
interessam. O limite da ação política da 
nossa oposição, indubitavelmente, são os 
casos e casinhos que podem surgir a ta-
lhe de foice. É verdade que se continua a 
falar de reformas estruturais – uma con-
versa fiada com décadas muitas...–, mas 
a grande verdade é que nunca estas são 
apresentadas a preto e branco, mas sem-
pre por via impressionista, com o Gover-
no que está apontado como mau, mesmo 
péssimo e em erosão, e com a oposição 
a exultar de certezas nunca explicitadas.

A reação ora surgida ao redor da re-
cente mudança no elenco do Governo 
de António Costa mostra, à saciedade, 
a completa falta de vontade dos partidos 
da Direita e da Extrema-Direita em dize-
rem ao que vêm, e o que, de facto e em 
concreto, desejam pôr na prática política 
se, por desatenção dos eleitores, chega-
rem ao exercício do poder. É claro que 
não nos falta amostragem fidedigna, mas 
a memória, nestas coisas da política, cos-
tuma ser curta. Para mais agora, com o 
Mundial do Qatar a desenrolar-se e com 
a Seleção de Portugal a dar de si a melhor 
imagem. Enfim, são as costumeiras novi-
dades políticas à portuguesa...

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal
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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

EMPREGOSEMPREGOS

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

PERCISA-SE DE UM SERVANTE À TEMPO PARCIAL
SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA

Residência de pessoas da terceira idade em St Leonard.
514-725-0555 OU 514-725-2929
INFO@GROUPELEPARC.COM

SIGNOR TERRY
Precica-se de uma senhora que é costureira para

aranjar casacos a tempo inteiro ou parcial.
514-376-2880

NECROLOGIA

† JOÃO C. VIDEIRA
1959-2022

Faleceu no hospital Sacré 
Coeur em Montreal, no dia 26 
de novembro de 2022, com 63 
anos de idade, o senhor João 
C. Videira faleceu junto com a 
sua família.

A sua família e os seus gatos 
eram tudo para ele. Deixa 
na dôr seus pais amorosos 
e dedicados, ambos na casa 
dos 80 anos. Mãe, Maria 
de Lourdes Silva e seu Pai, 
António Videira, suas irmãs 
Anabela e Teresa. 
Orgulhoso e querido por seus sobrinhos e sobrinha 
(Marc-André, Alexandre, Mathieu, Melissa), familiares 
e amigos.

Em vez de flores, a família 
gostaria muito, donativo para o: 

"Cancer Society" da sua comunidade

Ele fará muita falta para todos.

A missa comemorativa será sexta-feira, 9 de dezembro 
de 2022 às 10h na igreja Santa Cruz, 60 rua Rachel O. 
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.

NECROLOGIA

† VITOR MANUEL CARVALHO
1950-2022

Faleceu em Laval, o senhor 
Victor Manuel Carvalho, 
no dia 26 de novembre de 
2022, com 72 anos de ida-
de, natural da Faja de Cima 
, São Miguel, Açores.
Filho dos já falecidos Er-
nesto e Maria da Concei-
cao e Esposo da já falecida 
Maria do Ceu Medeiros. 
Deixa na dor a seu filho 
Steven. Sua irma Maria de 
Fatima(José Luis) sua irmã 
Maria de Lurdes (António), 
seu irmão João Luis (Anna), 
cunha-dos/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
2159, Boul. St Martin, Laval, QC 
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira, dia 2 de dezembro de 
2022 das 17h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. A 
missa de corpo presente terá lugar no sábado, dia 3 
de dezembro de 2022 na igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Laval, 1815 rua Favreau, às 10h e será 
sepultado no Mausoléu St-Martin.
 A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.

A companhia Saronet está a procura de um empregado  
na posição de supervisor à tempo inteiro para limpeza 
comercial de um escritório 8h durante à noite, disponi-
bilidade fins-de-semana, salário 25$/h. Deve ter expe-
riência mínima de 1 ano em limpeza, deve ter veículo. 
Há bons seguros de dentes e médico oferecido, contri-
buições rrsp.

5556 Boul. Des Rossignols, Laval Qc  H7L 5W6
Tel: 450-978-0990 | Fax: 450-978-9664

www.saronet.com

† JORGE ALEXANDRE
1943-2022

Faleceu em Montreal no dia 6 
de décembre de 2022, o se-
nhor Jorge Alexandre com 72 
anos de idade, natural Fenais 
da Juda, São Miguel, Açores. 
Esposo da Sra. Graziela Pa-
checo.
Deixa na dor a sua esposa, 
sua filha Marisa (Stéphane 
Desmarais), seu neto Alexan-
dre Desmarais e seu irmão 
Alberto (Inês), familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
1120, Jean-Talon E., Montreal, QC 
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira, dia 9 de dezembro de 
2022 das 11h às 12h. A missa de corpo presente terá 
lugar no sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022 às 
12h30, na igreja Santa Cruz. Vai a sepultar em crip-
ta no Mausoléu Frère André no Cimetière Repos St-
-François D'Assise. Renovam com profunda saudade 
a missa do sétimo dia que será no 11 de dezembro de 
2022 às 11h30 na igreja Santa Cruz.
 A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.

EMPREGOSEMPREGOS

OFERTA DE EMPREGO

A JOEM contabilistas é uma empresa vocacionada 
para a prestação integrada de serviços de contabilida-
de, fiscalidade e gestão de empresas. Desenvolvemos 
a nossa actividade nas áreas das pequenas e médias 
empresas. Procuramos os melhores colaboradores para 
o seguinte posto permanente de trabalho (2 vagas):

TÉCNICO (A) EM CONTABILIDADE
A função consiste em:
- Assegurar a recepção, classificação e lançamentos de 
documentos contabilísticos;
- Prestar apoio no departamento de contabilidade, no-
meadamente, conferir facturas, conferir notas de crédi-
tos, conferir contas bancárias e extractos;
- Reconciliações bancárias;
- Processamento de salários;
- Apoio na preparação da documentação relativa às obri-
gações fiscais;
- Apoio ao fecho contabilístico mensal;
- Apoiar na elaboração atempada das declarações fis-
cais;
- Preparação de relatórios mensais;
- Outras funções inerentes à responsabilidade de técni-
co (a) em contabilidade;

Requisitos da função:
Procuramos um (a)  profissional dinâmico (a), autónomo 
(a), responsável e organizado (a);
Formação ao nível DEP / AEC, certificado ou frequência 
escolar na área de Contabilidade;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Boa capacidade de comunicação verbal e escrita em 
Francês;
Bons conhecimentos em informática, em especial com o 
software Office e Sage 50;
Elevado sentido de responsabilidade e dinamismo;
Forte capacidade de organização e autonomia.

Temos para Oferecer:
Disponibilidade imediata. Trabalho numa área aliciante; 
Remuneração de acordo com formação e experiência 
comprovadas. Boas condições de trabalho; Integração 
numa empresa sólida e em crescimento, composta por 
uma equipa jovem e dinâmica. 

Enviar resposta acompanhada do Curriculum Vitae 
para  JOEM Contabilistas através do fax (514) 842-

1252 ou por email: e.linhares@joem.ca

Telefone (514) 842-2443
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PRÓXIMOS JOGOS
8/12 Grp.G Feirense 11:30 Santa Clara
 Grp.A GD Chaves 14:00 FC Porto
9/12 Grp.H FC Famalicão 15:45 CD Tondela
10/12 Grp.G UD Oliveirense 15:45 FC Arouca
11/12 Grp.D Casa Pia AC 14:00 Trofense
 Grp.D SC Braga 14:00 Paços de Ferreira
12/12 Grp.F Vilafranquense 15:30 B SAD
 Grp.F Boavista 15:30 Vitória SC
13/12 Grp.B Rio Ave 15:45 Farense
 Grp.B Sporting 15:45 Marítimo
14/12 Grp.E SC Covilhã 15:45 Nacional
 Grp.E Portimonense 15:45 Gil Vicente
15/12 Grp.H Estoril Praia 15:00 FC Famalicão
 Grp.H A. Viseu 15:00 CD Tondela
16/12 Grp.A GD Chaves 15:30 CD Mafra
 Grp.A FC Porto 15:30 FC Vizela
 Grp.G Feirense 13:30 Leixõesh2h
 Grp.G Santa Clara 13:30 FC Arouca
17/12 Grp.C Est. Amadora 14:00 FC Penafiel
 Grp.C Moreirense 14:00 Benfica

ÚLTIMOS RESULTADOS
7/12 Grp.B Rio Ave 0-2 Sporting
 Grp.B Farense 2-0 Marítimo
6/12 Grp.H Estoril Praia 2-2 Torreense
5/12 Grp.A CD Mafra 1-1 FC Vizela
4/12 Grp.G FC Arouca 1-1 Leixões
3/12 Grp.D Trofense 1-1 Paços de Ferreira
 Grp.D Casa Pia AC 0-1 SC Braga

 P J V E D GM GS
1-Países Baixos 7 3 2 1 0  5  1
2-Senegal 6 3 2 0 1  5  4
3-Equador 4 3 1 1 1  4  3
4-Catar 0 3 0 0 3  1  7

 P J V E D GM GS
1-Inglaterra 7 3 2 1 0  9  2
2-USA 5 3 1 2 0  2  1
3-Irão 3 3 1 0 2   4  7
4-País de Gales 1 3 0 1 2  1  6

 P J V E D GM GS
1-Argentina 6 3 2 0 1  5  2
2-Polónia 4 3 1 1 1  2  2
3-México 4 3 1 1 1  2  3
4-Arábia Saudita 3 3 1 0 2  3  5

 P J V E D GM GS
1-França 6 3 2 0 1  6  3
2-Austrália 6 3 2 0 1  3  4
3-Tunísia 4 3 1 1 1  1  1
4-Dinamarca 1 3 0 1 2  1  3

 P J V E D GM GS
1-Japão 6 3 2 0 1   4   3
2-Espanha 4 3 1 1 1   9   3
3-Alemanha 4 3 1 1 1   6   5
4-Costa Rica 3 3 1 0 2   3 11

 P J V E D GM GS
1-Marrocos 7 3 2 1 0   4  1
2-Croácia 5 3 1 2 0   4  1
3-Bélgica 4 3 1 1 1   1  2
4-Canadá 0 3 0 0 3   2  7

 P J V E D GM GS
1-Brasil 6 3 2 0 1   3  1
2-Suíça 6 3 2 0 1   4  3
3-Camarões 4 3 1 1 1   4  4
4-Sérvia 1 3 0 1 2   5  8

 P J V E D GM GS
1-Portugal 6 3 2 0 1   6  4
2-Rep. da Coreia 4 3 1 1 1   4  4
3-Uruguai 4 3 1 1 1   2  2
4-Gana 3 3 1 0 2   5  7

2022/11/24
URUGUAI      REP. COREIA

2022/11/24 
PORTUGAL           GANA

2022/11/28
REP. COREIA            GANA

2022/11/28 
PORTUGAL        URUGUAI

2022/12/02
GANA             URUGUAI

2022/12/02 
REP. COREIA     PORTUGAL

2022/11/24
SUÍÇA             CAMARÕES

2022/11/24
BRASIL                   SÉRVIA

2022/11/28 
CAMARÕES           SÉRVIA

2022/11/28
BRASIL                     SUÍÇA

2022/12/02
SÉRVIA                    SUÍÇA

2022/12/02
CAMARÕES           BRASIL

2022/11/23
MARROCOS       CROÁCIA

2022/11/23
BÉLGICA             CANADÁ

2022/11/27
BÉLGICA       MARROCOS

2022/11/27
CROÁCIA            CANADÁ

2022/12/01
CROÁCIA           BÉLGICA

2022/12/01
CANADÁ        MARROCOS

0 0
 1 0

2022/11/23
ALEMANHA            JAPÃO

2022/11/23
ESPANHA      COSTA RICA

2022/11/27
JAPÃO           COSTA RICA

2022/11/27
ESPANHA       ALEMANHA

2022/12/01
JAPÃO               ESPANHA

2022/12/01
COSTA RICA     ALEMANHA

 1 2
 7 0

2022/11/22
DINAMARCA        TUNÍSIA

2022/11/22
FRANÇA         AUSTRÁLIA

2022/11/26
TUNÍSIA    AUSTRÁLIA

2022/11/26
FRANÇA    DINAMARCA

2022/11/30
TUNÍSIA    FRANÇA

2022/11/30
AUSTRÁLIA     DINAMARCA

0 0
4  1

2022/11/22
ARGENTINA     ARÁBIA SAUDITA

2022/11/22
MÉXICO              POLÓNIA

2022/11/26
Polónia 8:00 Arábia Saudita

2022/11/26
Argentina 14:00 México

2022/11/30
Polónia 14:00 Argentina

2022/11/30
Arábia Saudita 14:00 México

 1 2
0  0

2022/11/21
INGLATERRA              IRÃO

2022/11/21
USA           PAÍS DE GALES

2022/11/25
PAÍS DE GALES        IRÃO

2022/11/25
INGLATERRA               USA

2022/11/29
IRÃO                            USA

2022/11/29
PAÍS DE GALES             INGLATERRA

6 2
1 1

2022/11/20
CATAR               EQUADOR

2022/11/21
SENEGAL  PAÍSES BAIXOS

2022/11/25
CATAR                SENEGAL

2022/11/25
PAÍSES BAIXOS       EQUADOR

2022/11/29
PAÍSES BAIXOS   CATAR

2022/11/29
EQUADOR          SENEGAL

0 2
0 2

1 0
 2 0

0 0
3 2

1 3
1 1
2 0
1 2

0 2
0 0
0 1
0 3

0 2
0 0
0 1
0 3

0 1
2 1
1 0
1 0

GRUPO A J GM GS P
1-CD Mafra 2 3 3 2
2-FC Vizela 2 3 3 2
3-GD Chaves 1 2 2 1
4-FC Porto 1 2 2 1

GRUPO B J GM GS P
1-Sporting 2 8 0 6
2-Rio Ave 2 1 2 3
3-Farense 2 2 6 3
4-Marítimo 2 0 3 0

GRUPO C J GM GS P
1-Moreirense 2 6 3 6
2-Benfica 2 5 2 6
3-E. Amadora 2 4 7 0
4-FC Penafiel 2 1 4 0

GRUPO D J GM GS P
1-SC Braga 2 4 0 6
2-P. Ferreira 2 2 2 2
3-Casa Pia AC 2 1 2 1
4-Trofense 2 1 4 1

GRUPO E J GM GS P
1-Gil Vicente 2 4 2 4
2-Nacional 2 2 2 3
3-Portimonense 2 2 2 3
4-SC Covilhã 2 2 4 1

GRUPO F J GM GS P
1-Boavista 2 4 2 6
2-Vitória SC 2 2 2 2
3-B SAD 2 4 5 1
4-Vilafranquense 2 0 1 1

GRUPO G J GM GS P
1-Leixões 3 5 3 7
2-FC Arouca 2 2 2 2
3-Feirense 2 1 1 2
4-Oliveirense 3 2 3 2
5-Santa Clara 2 2 3 1

GRUPO H J GM GS P
1-Torreense 4 5 4 6
2-A. Viseu 3 5 4 5
3-CD Tondela 2 1 1 2
4-Estoril Praia 3 4 5 2
5-Famalicão 2 1 2 1

Países Baixos
Estados Unidos

Argentina
Austrália

Inglaterra
Senegal 

França
 Polónia

0 1
 1 1

3 3
1 0

0 2
4 1

2 3
2 0

2 1
2 4

0 0
 1 2

 2 3
 1 0

0 2
2 1

3
1

2
1

3
0

3
1

Japão
Croácia

Brasil
Rep. da Coreia

Marrocos
Espanha

Portugal
Suíça

0
0

6
1

1
1

4
1

Croácia
Brasil

Países Baixos
Argentina

Marrocos
Portugal

Inglaterra
França

1
3

GP
3
0

GP

Ronaldo: «Al Nassr? 
Não, não é verdade»

Ao passar na zona mista, de-
pois da goleada de Portugal 
à Suíça (6-1), em jogo dos oi-

tavos de final do Mundial 2022, Cris-
tiano Ronaldo foi confrontado com 
as notícias relativas a um acordo 
com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

«Não, não é verdade», limitou-se a 
garantir o capitão da Seleção Nacio-

nal, sempre a caminhar.
De recordar que Cristiano Ronaldo 

rescindiu com o Manchester United 
antes do Mundial, e é agora um joga-
dor livre para definir o futuro. O jor-
nal «Marca» noticiou nesta segunda-
-feira que o internacional português 
tinha um acordo com o Al Nassr.

PORTUGAL SOMA SEGUNDA MAIOR 
GOLEADA DE SEMPRE EM MUNDIAIS
Portugal alcançou, esta terça-feira, no 

Estádio Lusail, ante a Suíça, a segunda 
maior goleada de sempre da sua história 
em Mundiais de futebol. A seleção nacional 
bateu os helvéticos por 6-1 nos oitavos de 
final.

Os golos de Gonçalo Ramos (17m, 51m 
e 67m), Pepe (33m), Raphael Guerreiro 
(55m) e Rafael Leão (90+2m), contra o de 
Manuel Akanji (58m), conferiram o segun-
do melhor resultado de sempre do conjun-
to luso na competição. O 6-1 aos helvéti-
cos apenas fica atrás nos registos lusos 
do triunfo por 7-0 ante a Coreia do Norte, 
em 2010, na fase de grupos da prova que 
decorreu na África do Sul. Raul Meireles 
(29m), Simão (53m), Hugo Almeida (56m), 
Tiago (60m e 89m), Liedson (81m) e Cris-
tiano Ronaldo (87m) foram os autores dos 
tentos que selaram a que é ainda a maior 
goleada de sempre de Portugal em Mun-
diais. O resultado no Qatar salta para o se-
gundo lugar da tabela, ultrapassando outra 
goleada lusa em Mundiais, o 4-0 à Polónia, 
na fase de grupos do Mundial 2002. Nesse 
jogo, Pauleta marcou três golos (14m, 65m 
e 77m) e Rui Costa um (88m).



A VOZ DE PORTUGAL | 8 DE DEZEMBRO DE 2022  | 11 DESPORTO
RESULTADO FINAL

MAN OF THE MATCH

MELHOR MARCADOR
CINCO GOLOS:
Kylian Mbappé [França]
TRÊS GOLOS:
Gonçalo Ramos [Portugal]
Marcus Rashford [Inglaterra]
Álvaro Morata [Espanha]
Bukayo Saka [Inglaterra]
Olivier Giroud [França]
Richarlison [Brasil]
Enner Valencia [Equador]
Cody Gakpo [Países Baixos]
Lionel Messi [Argentina]

MUNDIAL 2022: PORTUGAL  6-1  SUÍÇA

Decisão histórica para fazer história
E se aquele desabafo de Cristiano 

Ronaldo não tivesse acontecido?
A minutos do Portugal-Suíça, 

Fernando Santos garantia que a saída 
do capitão do onze nada tinha a ver com 
isso e que a titularidade de Gonçalo Ra-
mos era uma mera opção estratégica.

A dúvida, por mais que se diga o contrá-
rio, ficará sempre no ar, mais até porque, 
até hoje, o avançado de 37 nunca tinha 
começado um jogo de Portugal a con-
tar para a fase a eliminar de uma grande 
competição no banco de suplentes.

Sem o capitão e com três golos de Ra-
mos, que com 21 anos assinou a exibição 

de uma vida, Portugal arrasou a Suíça 
por expressivos 6-1, fez a sua melhor 
exibição deste Mundial e no próximo sá-
bado vai defrontar Marrocos sem o peso 
nas pernas que terá a seleção africana, 
forçada a duríssimos 120 minutos com a 
Espanha também nesta terça-feira.

Quatro dias depois da derrota com a 
Coreia do Sul, Fernando Santos fez oito 
alterações no onze num jogo em que 
houve mais ganhos para além da vitória 

expressiva. Individualmente, pelas exibi-
ções de Ramos, Félix ou do consistente 
Dalot; coletivamente, com Portugal a 
apresentar um dinamismo poucas vezes 

visto nos últimos anos; a nível anímico, 
com a Seleção altamente moralizada de-
pois de uma vincada declaração de in-
tenções que deve ser levada a sério por 
todos os pretendentes ao trono de Fran-
ça.

Os primeiros minutos do Portugal-Suí-
ça foram os mais equilibrados de todos e 
faziam antever uma  noite longa, tese que 
Gonçalo Ramos tratou de refutar aos 17 
minutos, quando recebeu de João Félix, 
rodou rápido e atirou forte de pé esquer-
do para o 1-0.

A partir daí, Portugal lançou-se a alta 
velocidade para uma noite  memorável. 
Na defesa, Pepe e Rúben Dias estiveram 
insuperáveis; no meio-campo William e 
Otávio foram pendulares; no ataque, Fé-
lix esteve ligado à corrente, aparecendo 
sempre no lugar certo para iniciar dese-

quilíbrios.
E Ramos? Bem, Ramos fez história, 

(também mas não só) ao tornar-se no 
português mais jovem de sempre a mar-
car em fases a eliminar de Mundiais.

O segundo de Portugal, de Pepe aos 33 
minutos após mais uma assistência de 
Bruno Fernandes neste Mundial (a ter-
ceira), não foi mais do que a consequên-
cia natural dos acontecimentos. Quando 
aconteceu, Portugal já justificava o se-
gundo diante de uma Suíça que, muito 
por culpa da dinâmica lusa, nunca teve 
a precisão que fez dela uma das equipas 
mais constantes do velho continente nos 
últimos anos.

A boa notícia para os helvéticos ao in-
tervalo era o 2-0 no marcador, resultado 
escasso face ao que se tinha visto nos 45 
minutos iniciais e que os mantinha a um 

golo de renascer no jogo.
A má era que nada mudou no regresso 

dos balneários. Ramos fez o 3-1 aos 51m 
e logo a seguir Raphael Guerreiro assi-
nou o quarto em mais um momento de 
futebol-total lusitano.

Depois, Portugal serenou. Akanji redu-
ziu para a Suíça ainda antes da hora de 
jogo e durante alguns minutos (poucos) 
a Seleção pareceu vacilar. Fernando San-
tos torceu o nariz, esbracejou e a partir 
daí Bernardo Silva, discreto até então, 
assumiu o protagonismo a meio-campo, 
lançando as bases para o 5-1 finalizado 
com categoria por Gonçalo Ramos após 
nova combinação com Félix. No Estádio 
Lusail já se gritava por Ronaldo e Fer-
nando Santos fez entrar o capitão, talvez 
mais a pensar em Marrocos do que em 
fazer a vontade do público. Sim, porque 
todas as decisões, como a de deixar o 7 
de fora, devem ter por base fundamentos 
coletivos.

Ramos, Félix e o regressado de lesão 
Otávio  foram descansar - mais tarde 
juntaram-se-lhes Bernardo e Bruno -  e 
daí para a frente o jogo caminhou com 
Portugal a gerir e uma Suíça rendida e 
ansiosa à espera que o tempo se esgotas-
se. Mas não se esgotou sem mais um de 
Portugal, de Rafael Leão já nos descontos 
para fechar uma exibição histórica que, 
por acaso ou talvez não, foi consequência 
de uma decisão também ela histórica.

MISS CROACIA

ONDE ESTÁ MISS PORTUGAL???

EQUIPA DE PORTUGAL
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Seleção: Danilo e Nuno
Mendes deixam o estágio
Danilo e Nuno Mendes vão 

abandonar o estágio da Se-
leção Nacional nesta quinta-

-feira.
Os dois jogadores estão lesionados, e 

por isso não podem dar mais o seu con-
tributo à equipa das quinas no Mundial. 
Como tal, vão deixar o Qatar e prosse-
guir a recuperação no Paris Saint-Ger-
main, clube de ambos.

A informação foi confirmada pela 
Federação Portuguesa de Futebol pou-
co depois das 14h. «O lateral esquerdo 
Nuno Mendes e o central Danilo Pe-
reira vão continuar os respetivos pla-
nos de recuperação das suas lesões no 

Paris SG. Os dois internacionais por-
tugueses foram assim dispensados da 
Seleção Nacional que está no Catar a 
disputar o Campeonato do Mundo. Da-
nilo marcou presença no primeiro jogo 

com o Gana e Nuno Mendes defrontou 
o Uruguai durante a fase de grupos do 
Mundial. Os dois jogadores iniciaram 
o tratamento das lesões na Seleção mas 
agora vão prosseguir a recuperação no 
seu clube», refere a nota, publicada na 
internet. De recordar que Danilo sofreu 
uma fratura de três arcos costais duran-
te um treino da Seleção. Nuno Mendes 
sofreu uma lesão muscular na coxa es-
querda, no jogo com o Uruguai.

F1: Azerbaijão, Áustria, Bélgica, EUA,
Qatar e Brasil acolhem corridas sprint

Os circuitos de  Azerbaijão, 
Áustria, Bélgica, Estados Uni-
dos, Qatar e Brasil foram os 

seis escolhidos para as corridas 'sprint' 
do Campeonato do Mundo de Fórmu-
la 1 de 2023.

Depois das três provas realizadas esta 
temporada, em 2023 o número de pro-
vas 'sprint' - uma corrida que estabelece 
a grelha de partida para o grande pré-
mio e atribui pontos aos oito primeiros 
- irá assim duplicar.

O formato vai manter-se inalterado, 
com a qualificação a decorrer na sexta-
-feira, disputando-se a corrida 'sprint', 
com cerca de 100 quilómetros, no sába-
do, a qual, além dos pontos, definirá a 

grelha de partida para domingo.
A F1, entidade organizadora do cam-

peonato, diz ter escolhido os circuitos 
«mais adaptados ao formato F1 Sprint, 
tendo em atenção as possibilidades de 
ultrapassagem e secções a grande ve-

locidade», no sentido de 
«garantir aos fãs ação com-
petitiva ao longo do fim de 
semana».

Apesar de ter sido alvo 
de críticas, bem como de 
alguns adeptos mais tradi-
cionalistas, a F1 assegura 
que o formato, que estreou 
na temporada de 2021, per-

mite «atrair mais fãs e aumentar as au-
diências».

As seis corridas 'sprint' para 2023 
(num calendário com 23 ou 24 grandes 
prémios):

- GP do Azerbaijão (30 abril)
- GP da Áustria (2 julho)
- GP da Bélgica (30 julho)
- GP do Qatar (8 outubro)
- GP dos Estados Unidos (22 outubro)
- GP do Brasil (5 novembro)

Portugal (sem Ronaldo)
é um espetáculo»
A goleada à Suíça, que valeu a 

Portugal o apuramento para 
os quartos de final do Mun-

dial 2022, fez a imprensa internacio-
nal render-se ao futebol luso.

Obviamente que a maioria dos títu-
los puxou pela ausência de Cristiano 
Ronaldo do onze, até mais do que pelo 
hat-trick de Gonçalo Ramos.

«Portugal voa sem Cristiano», ou 

«Portugal (sem Ronaldo) é um espe-
táculo», como escreveram a Marca e 
Gazzetta dello Sport, respetivamente.

«Tareia», «Demolição» e atropelo são 
outros dos termos utilizados para des-

crever a goleada portuguesa aos hel-
véticos.

Percorra a galeria associada a este 
artigo para ler a forma como a vitória 
portuguesa foi vista lá fora.


