
LE PLUS ANCIEN JOURNAL DE LANGUE PORTUGAISE AU CANADA | 1961| O JORNAL MAIS ANTIGO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CANADÁ

ANNÉES 62
ÉDITIONS #38

LE 26 JANVIER, 2023

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

Importador de especiarias
Arthur Sousa

514 332.6455

4

OS ESPECIAIS SÃO EM VIGOR DO OS ESPECIAIS SÃO EM VIGOR DO 30 DE JANEIRO ATÉ AO 6 DE FEVEREIRO DE 202330 DE JANEIRO ATÉ AO 6 DE FEVEREIRO DE 2023

PAVIMENTADORAS
PAREDES

TIJOLOS E PEDRAS
Com mais de 

25 anos de experiência

TEL.: 450-477-7888
www.rinoxgroup.com

5

BATATABATATA
FRITAFRITA

ÀÀ
SALOINHASALOINHA

400G400G

Marya Santos, umMarya Santos, um
Verdadeiro Sonho...Verdadeiro Sonho...

Jason Sá...Jason Sá...
10

Fernando Santos...Fernando Santos...

PRATO DO DIAPRATO DO DIA
SEXTASEXTA--FEIRA 3 DE FEVEREIROFEIRA 3 DE FEVEREIRO

CARAPAU FRITOCARAPAU FRITO665050
750G750G

PEIXE VERMELHO GELNICPEIXE VERMELHO GELNIC

339999
LBLB

PEITO DE GALINHA PEITO DE GALINHA 

449999
CADACADA



2 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 26 JANVIER, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 26TH OF JANUARY OF 2023CRÓNICA
PENSAMENTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

VAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVEVAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVE
COM GRANDES SURPRESASCOM GRANDES SURPRESAS

AGENDA DA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebec informa sobre as datas a guardar.
- Abertura 2023 - Domingo, 29 de janeiro de 2023 às 13h.
Almoço e espetáculo com o autor, poeta e cantor/tocador Victor Santos (Grupo de Amigos da Terceira) e os cantore 
José Gabriel Almeida (USA) e Zé Fernandes (Ontário).
- Dia das Amigas - Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 às 16h.
- Convívio do Grupo Reviver - Segunda-feira, 6 de fevereiro às 9h30.
- Dia de São Valentim - Sábado, 11 de fevereiro às 18h.
- Baile de Carnaval - Sábado, 18 de fevereiro às 18h.
Para mais informações ou reservações: casadosacoresdoquebeque@hotmail.com

FESTA DE SÃO VALENTIM E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
PARA AS FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE 2023
A festa de São valentim e angariação de fundos para as festas do Divino Espírito Santo de 2023, organizado pelo 
Mordomo de 2023 organiza esta festa no dia 11 de fevereiro de 2023 às 18h30 no Centro Comunitário de Laval, 
situado no 1815 rua Favreau. A festa será abrilhantada pelo Jeff Gouveia. Podem reservar com Guida de Freitas: 
514-833-6558 ou Helena Dias: 514-619-0100 ou Dauno Ferreira: 514-825-6504.

ASSEMBLEIA-GERAL DO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal informa que sexta-feira, dia 27 de janeiro, pelas 20h30 haverá eleições para 
a direção. Esperamos os sócios para dar continuação deste lindo projeto.

FOTO DA SEMANA

Preparar para Submeter O IRS

O modo de preparar a decla-
ração de IRS referente aos 
rendimentos obtidos em 

2022 já foram divulgados pela Autoridade Tributária 
e Aduaneira, doravante também designada por AT. 

O contribuinte terá até ao final deste mês que comu-
nicar as rendas recebidas em 2022, a não ser que es-
tejam dispensados e não tenham optado pela emissão 
do recibo de renda eletrónico. O contribuinte terá de 
comunicar até ao dia 15 de fevereiro de 2023, as alte-
rações à composição do agregado familiar, que será o 
caso, se ocorreu o óbito de um dos elementos do casal, 
mudança de residência permanente etc, sob pena de a 
AT, ter por base a composição anterior para apurar o 
imposto a pagar. Também até essa mesma data deve-
rá ser comunicado se existe um ou mais dependentes 
em guarda conjunta e com Acordo de Regulação das 
Responsabilidades Parentais que determine o regime 
de residência alternada, e a percentagem de partilha 
das despesas por cada um dos responsáveis, quando 
esta não seja igualitária; deverá ser cumprida a obriga-
ção anual de comunicação dos afilhados civis que até 
à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer 
dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado 
familiar, que não tenham mais de 25 anos nem rece-
bam anualmente rendimentos superiores ao valor da 
retribuição mínima mensal garantida referente ao ano 
de 2022 e bem assim os encargos com rendas no inte-
rior do país e a duração do contrato de arrendamento 
ou a cessação do contrato. O contribuinte poderá até 
25 de fevereiro, através da plataforma e-fatura, confir-
mar as suas faturas, devendo para o efeito classificá-las 

ou corrigi-las até esta data. A Autoridade Tributário 
alerta que no caso as despesas de saúde, formação e 
educação que tenham sido realizadas fora do territó-
rio português e os encargos com imóveis tenham sido 
realizados noutro Estado-membro da União Europeia 
ou do Espaço Económico Europeu, com o qual exis-
ta intercâmbio de informação em matéria fiscal, po-
dem ser comunicadas através do Portal das Finanças, 
devendo para tal ser inserido os dados essenciais da 
fatura. Até 31 de março, poderá ser indicada a enti-
dade a quem consignar 0,5% do IRS; solicitar a ins-
crição como residente não habitual - RNH, desde que 
tenha reunidos as condições em 2022. Esta inscrição 
permitirá optar pela tributação pelo regime do RNH 
no IRS 2022 no momento da entrega da declaração de 
rendimentos que ocorre de 1 de abril a 30 de junho. 
De 16 a 31 de março, o contribuinte poderá consultar 
as despesas dedutíveis e reclamar das faturas/despesas 
gerais. O prazo de entrega do IRS 2023 (referente aos 
rendimentos de 2022) decorre de 1 de abril a 30 de ju-
nho. Nesse mesmo prazo é conferido o IRS automático 
(se nada fizer será entregue no final do prazo), acelerar 
a entrega desse mesmo IRS Automático, devendo para 
tal ser enviado imediatamente, podendo alternativa-
mente optar por entregar a declaração modelo 3 de 
rendimentos sem recorrer à modalidade de IRS Auto-
mático. A Autoridade Tributária tem de receber a indi-
cação do IBAN do contribuinte para que possa receber 
um eventual reembolso, cuja informação poderá ser 
prestada até à entrega da declaração de IRS. Estima-
-se que um grande número de contribuintes tenha os 
IBAN atualizados junto da Autoridade Tribuária, uma 
vez que tiveram que prestar essa informação para po-
derem receber apoios concedidos em 2022.

MATANÇA DO PORCO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional, Ma-
tança do Porco no dia 4 de fevereiro de 2023 às 19h. Animado pelo Maestro 
Brian Ferreira. Preço 40 músicos. Pode reservar:
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

A Sabedoria do Ser Humano

A abelha- mestra não tem sesta e se a tem pou-
ca e depressa a abelha procura a parelha. A 
água corre sempre para o mar, a água cor-

rente não mata gente, a água de Janeiro vale dinhei-
ro, água fervida tem mão na vida. 

A alegria è uma careta e a felicidade um sorriso, a 
amar e a rezar ninguém pode obrigar, a ambição cerra 
o coração, a azeitona e a fortuna, umas vezes muitas e 
outras nenhuma, a boa árvore te chegarás e boa som-
bra teràs mas se ela for má não te chegues para lá a boa 
educação e a moeda de ouro em toda a parte tem valor 
Que todos os que vivem no Médio Oriente e Ocidente 
se esforcem cada vez mais e construir a bem aventu-
rança da Paz.

SIGNO DO MÊS
MULHERES: A grande maioria das mulheres nasci-

das em Janeiro terão habitualmente ideias elevadas e 
serão belas e amadas. Dotadas frequentemente de ca-
rácter vivo e coragem superior à habitual no seu sexo, 
possuirão simultaneamente senceridade e franqueza 
nos seus sentimentos figura um coração compassivo 
e bom o que as toma um verdadeiro tesouro para os 
maridos. 

HOMENS: Uma boa parte dos homens nascido em 
Janeiro terão franqueza e lealdade que, com frequên-
cia, será aproveitada por terceiros para os prejudica-
rem . Fiéis cumpridores da sua palavra não olharam 
sacrifícios para cumprir. De vez em quando a indo-
lência predomina sobre a actividade, pouco atreitos a 
negócios e operações especulativas e neles que viverão 
mais filósofos e idealistas do que homens práticos não 
passarão da mediania vulgar.

Que no Século 21 que o mundo procure dar a Paz e as
mãos uns aos outros com amor de verdade pela vitó-

ria da Santa Paz. Bem Haja.

A forma não é a substância, mas...

Dificilmente saímos sur-
presos com os “casos e 
casinhos” que ocorrem 

sucessivamente em Portugal, pro-
tagonizados pelo governo, mas 
também aqueles que afetam alguns 

deputados e atuais ou passados participantes do 
poder local. 

O diz que disse e o desdizer o que foi dito, a par 
com o “não sabia de nada” ou outra forma de sacu-
dir a água do capote, seria uma comédia se não fos-
se trágico para um país que precisa de tanta trans-
formação para marchar decididamente na senda 
do progresso em vez de se arrastar ou muitas vezes 
rastejar ao sabor dos elementos. 

Eu tive a oportunidade de liderar equipas no meu 
passado profissional e desde cedo aprendi que há 
dois fatores fundamentais no desempenho de al-
guém: motivação e competência! 

Aplicado aos políticos, muito raramente a moti-
vação é um fator em falta, acho que é óbvio pois 
ninguém é forçado a fazê-lo por necessidade de se 
sustentar. 

A competência, essa sim é completamente diferen-
te... 

Na política temos ainda a agravante do orgulho 
pessoal e cegueira ideológica que junto de grande 
motivação e fraca ou inexistente competência leva a 
situações trágicas para a sociedade que é governada. 

Ao “habituem-se” do primeiro ministro António 
Costa, é caso para perguntar-se: habituemo-nos à 
incompetência? 

Habituemo-nos à inconsideração pelos portugue-
ses? 

É trágico que uma sociedade que se manifesta por 
coisas fúteis – a humanização dos animais - e de-
salinhadas da realidade – a greve dos professores, 
com a razão e a falta desta em conjunto nas suas 
reivindicações – não saia à rua devido ao circo que 
se assiste, à falta de resultados gerais para além da 
austeridade encapuçada que se vive e a uma deca-
dência lenta mas consistente que destrói as forças 
rejuvenescedoras da sociedade e estagna toda uma 
população em torno de uma pretensa estabilidade 
que apenas traz podridão. 

Os “casos e casinhos” são reveladores da incapa-
cidade de se angariar para a política pessoas sérias 
e honestas, íntegras o suficiente para abordarem os 
portugueses nos desafios que existem e liderá-los 
em direção a uma solução. 

Há desafios importantes e sérios que exigem uma 
tomada de posição por parte dos portugueses, que 
vão necessariamente exigir sacrifícios e o desman-
telamento de redes de interesse. 

Mas a sociedade portuguesa oscila entre a apatia e 
o apego a ideias pessoais frutos de uma incapacida-
de de coletivamente governarem um barco que cada 
vez balança mais e cada vez mais tem dificuldades 
de se suster na direção própria que lhe conviria. 

62 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade
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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

CAÇA-PALAVRAS

AFRICA CATAR
COPA DESERTO
DESTAQUES FUTEBOL
LITORAL MARROCOS
MEDITERRANEO MELHORES
PRIMEIRO SEMIFINALISTAS

PIADINHAS

Nas últimas semanas fiquei a 
conhecer uma menina, que 
não é tão pequenina mas sim 

tem um sonho que está a tornar-se rea-
lidade. 

Eu adoro estas lindas histórias de grande alegria 
porque, na realidade, devemos promover tudo o que 
é bom na vida. Há momentos mais difíceis, há mo-
mentos familiares, e há momentos que devemos nos 
definir e realizar o que nós pusemos de lado, "Numa 
pequena mala de cartão" e um dia, vamos o realizar.

Não conheço a Marya Santos, mas sim ela me co-
nhece com as minhas reportagens, críticas e "jorna-
lismo" comunitário cá em Montreal. Sim já tenho 
duas malas cheias de artigos que escrevi sobre even-
tos, festas artistas e ainda, gosto de ajudar todos que 
precisam de mim.

Falamos sobre o seu sonho de juventude, ser uma 
cantora que trás alegria e que hoje em dia quer pisar 
os palcos das comunidades portuguesas através do 
Canadá e mesmo ir aos Estados Unidos para dar um 
saltos nas grandes festas em Fall River, New Bedford, 
New Jersey, e muito mais. Mas, hoje, é um primeiro 
passo, uma apresentação de quem ela é, origens, so-
nho, onde pode ouvir a sua música, etc.

Em primeiro lugar quero vos apresentar o site da 
Marya: www.maryasantosofficial.com. Um site web 
muito simples e bem organizado. 

E, ao mesmo tempo pode ouvir o seu novo CD que 
foi feito durante a pandemia, e ouvi o CD e é mesmo 
uma linda pérola musical para todos os gostos. 

A minha canção preferida é "Papoilas e amores", 
uma canção muito bem orquestrada e que tem muita 
diversidade musical.

BIOGRAFIA DA MARYA SANTOS

Marya Santos, um Verdadeiro
Sonho Tornando-se Realidade

SYLVIO MARTINS

Marya é natural da Guarda, Portugal. Reside em 
Montreal, Quebeque, Canadá, desde a sua infância. 
A música sempre fez parte da sua vida. Com apenas 
10 anos, no dia da Revolução dos Cravos, cantou 
com o coro da escola, para os Heróis que fizeram de 
Portugal um país livre. Este momento histórico ficou 
gravado para sempre na sua memória.

Aos 15 anos, num serão de festa, no Clube Portu-
guês de Montreal, mostrou a um grupo de músicos 
que sabia cantar, os quais a convidaram a subir ao 
palco. É aí que tudo começa, Marya tornou-se numa 
das revelações musicais na comunidade portuguesa 
de Montreal e arredores.

Marya estudou canto com a professora Laurette 
Bailly (pianista de Alys Robi, artista Quebequense). 
Alguns anos depois continua a educar a voz com o 
professor Roger Ferber (cantor e pianista francês).

Nos anos 90, Marya foi convidada por Gilles Latu-
lippe - humorista, ator e cenarista, no Quebeque - e 
participou no programa de televisão “Star d’un soir”, 
Rádio-Canadá. Foi também uma das convidadas do 
programa “Les Démons du Midi”, Rádio-Canadá. 
Após uma pausa na sua carreira artística, Marya vol-
ta agora à sua paixão, a música e a canção.

Em junho de 2021, Marya é convidada pelo Festi-
val Portugal Internacional de Montreal a participar 
nas festividades do dia de Portugal que ocorreu no 
Teatro Rialto em Montreal. Em julho de 2022, Marya 
lançou o seu primeiro CD em lingua portuguesa nas 
plataformas de streaming musicais e nas estações de 
rádio e televisão de língua portuguesa.

Em setembro de 2022, Marya foi convidada a par-
ticipar nos programas de televisão Aqui Portugal e 
Praça da Alegria da RTP1 e Alô Portugal da SIC em 
Portugal. Foi também convidada a participar no pro-
grama Clube da Amizade da estação de rádio RDP 
da RTP.

Em 2022 Marya continua a promover o seu primei-
ro projeto musical junto das comunidades portugue-
sas espalhadas pelo mundo.

E, a história continua. Parabéns Marya.
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HORIZONTAIS: 1. É realmente contagiante e isso é bom. 
Afiar no rebolo. 2. Elucidado. 3. Variante do pronome "o". 
Parte. Identidade Digital. 4. Espera deferimento (abrev.). 
Pequena mala. 5. Juntou-se a onda de despedimentos nas 
tecnológicas. 6. Fluido não liquido. Corda de reboque. 7. 
"Dá" (...), não perderás ponto". Torna mais vivo. 8. Feira 
Internacional do Turismo de Madrid. A ti. Germânio (s.q.). 
9. Deus da guerra, entre os gregos. Na parte posterior. 10. 
Está informado Tosquia. 11. Os Zumbir.
VERTICAIS: 1. Espécie de rã arborícola. Metamorfose. 2. 
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de 
igual. Alastrar-se pouco a pouco. 3. Escândio (s.q.). Supo-
sição. 4. Onda nos estádios. Prefixo, de origem latina, que 
exprime a ideia. união, companhia. Trajas. 5. Desviar-se 
da razão, do dever, do que é natural ou normal. 6. Charrua. 
Número de alunos portugueses que vão ter vaga no novo 
curso privado de Medicina. 7. Doçura (fig.). Quarto de ho-
tel ou de residência com quarto de banho anexo. 8. Poen-
te. Casa(...), a casa de dois escravos libertos que fizeram 
fortuna a vender vinho, em Pompeia. 9. Decifrei. Pequena 
ulceração das mucosas. Grande porção.10. Dedicado. 
Fluido aeriforme.11. Giro. Elemento de locução.

CRUZADAS

SYLVIO MARTINS

Jason Sá, President's Gold

2022 foi um ano bastante difícil e 
complicado para muitos, e para 
outro supera todas as dificuldades 

que apresenta-se em frente deles e traba-
lham 20 vezes mais para poder ser o melhor.

O Sr. Jason Sá é uma destas pessoas que venceu o pré-
mio "President's Gold" no Royal LePAGE. Sendo um 
dos melhores na sua área de profissionalismo e que foi 
um dos melhores em 2022.

A Voz de Portugal congratula pelo seu profissionalis-
mo e pelo seu prémio.
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CARNEIRO: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Poderá surgir uma nova amizade de cariz romântico 
através de uma troca acentuada de mensagens. Saúde: A 
atividade profissional e as necessidades quotidianas exigem de 

si um maior esforço físico e mental. Durma mais para recuperar energias. 
Dinheiro: Terá maior capacidade de resolução das situações e gestão dos 
seus recursos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

TOURO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Tendência para resolver definitivamente uma 
situação que já há muito tempo lhe causava mal-estar. Saúde: 
Sentir-se-á mais enérgico se investir num passatempo que 
aprecia, como jardinar. Dinheiro: Boas oportunidades. 

Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

GÉMEOS: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: A sua tolerância e 
capacidade de compreensão vão proporcionar bons momentos 
a dois. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante 

toda a semana, mas tenha maior cuidado com os seus olhos e evite 
esforçá-los. Dinheiro: Poderá receber boas notícias relativas a um projeto. 
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a 
não os cometer uma segunda vez. Pense bem naquilo que quer 
para não magoar os outros. Saúde: O cansaço tomará conta de 

si. Faça meditação para descomprimir.
Dinheiro: Seja mais determinado nos objetivos a que se propõe.  
Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Invista mais no relacionamento. Está muito carente, 
procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. 
Saúde: Terá muito a ganhar se apostar a sério no exercício 

físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e 
merece. Avance com prudência. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Desenvolva a capacidade de perdoar 
o mal que lhe fizerem. Saúde: Poderá sofrer de problemas no 
estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. 

Uma maior capacidade de resolução e gestão podem agora conduzi-lo ao 
bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o 
amor vá ter consigo, procure abordar com mais amor as pessoas que 
vivem consigo. Saúde: Evite pôr em risco a sua saúde e a dos outros, 

seja mais cuidadoso. Dinheiro: A sua situação financeira pode sofrer algumas 
alterações. Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Terá a força e a 
determinação necessárias para fazer o que tem que ser feito. 
Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere os 

condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período 
favorável ao desenvolvimento dos seus projetos, mas seja prudente. 
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela 
precisa muito do seu ombro amigo. Saúde: Poderá sofrer um 
certo descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa um período em 

que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: Telefone a um familiar que já não 
vê há algum tempo. Saiba encurtar as distâncias emocionais. 
Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa alma, 

nunca se esqueça disso. Dinheiro: Poderá haver algumas mudanças a 
nível profissional. Procure controlar a impulsividade nos gastos. Números 
da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Esteja preparado para enfrentar novas 
situações. Cuidado para não ser injusto com a sua cara-metade. 
Saúde: Controle os níveis de açúcar no sangue, evite doces. 

Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão. Evite andar tenso. 
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Semana propícia ao fortalecimento de laços. 
Empenhe-se mais, verá que vale a pena. Saúde: A sua boa-
disposição contagiará os que vivem consigo. Dinheiro: Semana 

pouco favorável a novos investimentos. Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

SUDOKU
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Parabéns pela nova escola

A Direção do Lions Clube de 
Rabo de Peixe deslocou-se à 
Escola Básica Integrada de 

Rabo de Peixe para entregar umas 
lembranças aos alunos que participaram na elabora-
ção do cartaz da paz, uma iniciativa leonística anual 
que pretende galardoar e sensibilizar os jovens para 
as questões tão prementes da paz no mundo.

Aproveitando a ocasião, os membros do Lions foram 
brindados com uma visita à nova escola, que ainda 
nem foi inaugurada oficialmente, mas que já funciona, 
desde este período letivo. Para nosso espanto, percor-
remos os corredores do novo estabelecimento de en-
sino e ficamos fascinados com a obra magnífica que 
alberga a Escola Rui Galvão de Carvalho. Tivemos a 
sensação de que estávamos a percorrer os corredores 
de uma universidade, com todas as suas valências bem 
apetrechadas e ainda tivemos o gosto de assistir a uma 
aula de música que decorria com os alunos a tocarem 
xilofone. Como todos sabemos, as instalações de uma 
escola influem e de que maneira no ambiente escolar, 
sobretudo num dos estabelecimentos de ensino maio-
res dos Açores, que não tinha condições mínimas para 
albergar todos aqueles alunos. Como tal, o Governo 
Regional dos Açores, através do Secretário Regional 
da Educação e Cultura, Avelino Meneses, adjudicou a 
empreitada de requalificação das instalações do 2.º e 
do 3.º Ciclo da Escola Básica Integrada de Rabo de Pei-
xe ao consórcio Marques/Conduril Engenharia Aço-
res, pelo valor de 13,7 milhões de euros, a 24 de Dez 
de 2019, com um prazo de execução de dois anos, para 
permitir dotar aquela escola, com capacidade para 
cerca de 1000 alunos, de mais espaço e de melhores 
condições funcionais. A escola passou a contar com 36 
salas de aula, bem como novas salas para as disciplinas 
de Educação Visual e Tecnológica e Educação Musical, 
além de dois novos laboratórios e ainda uma nova co-
zinha e refeitório, um auditório, gabinetes de trabalho 

de professores e de atendimento dos encarregados de 
educação, áreas para a secretaria, administração e ges-
tão da escola, além de espaços de convívio para profes-
sores e alunos e vistosos espaços ao ar livro. Ou seja, 
uma verdadeira escola, com todas as condições que se 
exigem para melhorar a qualidade de ensino.

Como sabemos, o Governo Regional decretou uma 
cerca sanitária em Rabo de Peixe, devido à situação da 
Covid-19, situação que se prolongou por alguns me-
ses, fazendo com que deixasse de haver aulas e prejudi-
cando os alunos de prosseguirem normalmente com a 
aprendizagem. Uma escola com problemas em termos 
de índices de abandono escolar muito elevados, com 
problemas no ranking do sucesso escolar, a cerca sa-
nitária foi mais um problema complicadíssimo que se 
instalou no ambiente escolar. 

Durante a pandemia houve a preocupação de se es-
tabelecer algum contacto com os professores, mas este 
método não foi muito eficaz. O corte de relações com 
o ensino foi visível, o que agravou o abandono escolar 
e não há nada que substitua o ensino presencial, pois o 
ensino à distância tem de ser um ensino de último re-
curso e este foi perpetuado por muito tempo em Rabo 
de Peixe. De facto, este foi o lado mais negativo do 
combate à pandemia, porque as escolas da vila foram 
as mais afetadas. A agravar tudo isto, as aulas foram 
retomadas e ministradas em contentores, dado que se 
tinham iniciado as obras da nova escola. Como tal, as 
condições de ensino foram paupérrimas, com frio ou 
calor segundo a estação do ano, ou o barulho dos alu-
nos que se ouvia e perturbava o normal funcionamen-
to da sala de aula. Depois de tantas semanas em ensino 
à distância, os contentores a servir de sala de aula limi-
tavam o espaço ao ar livre para circulação, com horá-
rios desfasados que criavam alvoroço que perturbava 
as aulas que já estavam a decorrer. Foram, sem dúvida, 
tempos penosos para os professores e para os alunos e 
felizmente esse tempo passou e agora veem-se nos cor-
redores os assistentes operacionais de sorriso no rosto, 
afirmando que agora, sim, estão numa verdadeira es-
cola, onde nem sequer o barulho normal dos alunos 
se ouve nos corredores. O clima tranquilo que se vive 
hoje dentro da escola nada tem a ver com aquilo que 
acontecia no passado, augurando-se que as novas ins-
talações marcarão um novo tempo para a Escola Rui 
Galvão de Carvalho.  Há muito que os alunos de Rabo 
de Peixe mereciam umas instalações condignas e pu-
demo-nos aperceber e confirmar que o ambiente esco-
lar é excelente e com isto, seguramente, se refletirá na 
qualidade de ensino e no sucesso escolar dos alunos.
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Férias para fugir ao frio? Cinco locais a visitar
Estamos em pleno inverno, com as temperatu-

ras baixas a trazer o aviso amarelo do Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 

mas isto não é impedimento para tirar umas férias. 
Aliás, há destinos - aqui perto - onde as condições 
meteorológicas são mais favoráveis. 

Está a planear tirar umas férias nos próximos dias? A 
Civitatis preparou uma lista, à qual o Notícias ao Mi-
nuto teve acesso, com os cinco "melhores destinos eu-
ropeus para fugir do inverno" - e um deles é português. 

ILHAS CANÁRIAS - "Este arquipélago formado por 
oito grandes ilhas, cinco ilhotas e incontáveis forma-
ções rochosas menores está situado na costa africana 
mas é território espanhol. As ilhas Canárias são co-
nhecidas como 'a terra da eterna primavera', já que as 
temperaturas se mantêm entre os 16 e os 26 graus em 
todas as estações do ano e, por isso, são o destino pre-
ferido dos Europeus para fugir do inverno."

CHIPRE -  "Esse pequeno país de forte herança cul-
tural grega está localizado no mar Mediterrâneo, bas-
tante próximo da Ásia. Integrante da União Europeia, 
o Chipre é de fácil acesso para qualquer viajante que 
já esteja no continente. (...) O clima da ilha no inverno 
permanece sempre acima dos 10 graus e há, pelo me-
nos, 300 dias de sol por ano";

MALTA - "Bastante popular entre os estudantes de 
intercâmbio que querem estudar inglês a preços mais 
acessíveis, Malta tem se tornado cada vez mais conhe-
cida em todo o mundo e faz jus à fama que tem. O 
pequeno país possui paisagens naturais impressionan-
tes e uma herança cultural bastante rica que mistura 
construções muçulmanas com monumentos cristãos. 
No inverno, as temperaturas costumam permanecer 
por volta dos 10 a 15 graus, mas em alguns dias podem 
chegar aos 20";

ILHA DA MADEIRA - "Os portugueses dizem que a 
ilha da Madeira é tão bonita que foi lá que a primavera 
escolheu tirar férias durante o inverno. Com tempera-
turas por volta dos 20 graus nas quatro estações e cená-

rios bastante floridos, a região possui tantos atrativos 
que há visitantes durante todo o ano e sempre dizem 
que queriam ter ficado mais tempo";

MÁLAGA - "A cidade de Málaga, localizada no sul 
de Espanha, também é uma ótima opção para escapar 
do frio. Por lá, o sol aparece, em média, 300 dias por 
ano e as temperaturas durante o inverno variam entre 
os 12 e os 17 graus. É possível até encontrar alguns tu-
ristas com mais calor a tomar banho no mar e a apro-
veitar para se bronzear nesta época do ano".
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Agências de viagens

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
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

62 anos ao serviço
dos nossos leitores,

clientes e à comunidade

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

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

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

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

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

www.rinoxgroup.com

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

PASSAGENS A NÃO PERDER

A generalidade 
dos portu-
gueses, com 

ênfase para os realmente interes-
sados na vida pública, sempre teve 
dificuldade, desde Rui Rio, em 
compreender os reais objetivos po-
líticos a levar à prática no caso do 
PSD chegar à governação. 

Por sorte, também pela perceção 
aguda do que iria dar-se, os eleitores 
acabaram por conceder ao PS de An-
tónio Costa a tal maioria absoluta que 
deitou por terra a fábula do empate 
técnico.

Hoje, percebe-se já que António 
Costa tem desbaratado o mais recen-
te tempo de governação com ínfimas 
bagatelas, fortemente hipertrofiadas 
pela grande comunicação social – 
sobretudo, a televisiva, alinhada 
com a Direita e a Extrema-Direita –, 
perdendo alguma da imensa credi-
bilidade política que sempre lhe foi 
concedida. 

Em todo o caso, a situação políti-
ca portuguesa, já com raízes muito 
antigas, requer ainda mais perspicá-
cia que a que levou os portugueses 
a concederem a maioria absoluta ao 
PS de António Costa. 

Como sempre salientei, até por ve-
zes diversas, o PSD não pode dizer 
ao que vem, porque a generalidade 
dos portugueses nunca o seguiria. 

Foi por esta razão – e sem a expli-
citação clara dos reais objetivos do 
PSD...– que surgiu a maioria absolu-
ta que ainda funciona. Simplesmen-
te, volta que não volta, a realidade 
lá escapa, ora pela boca de um, ora 
pela de outra.

Num destes dias, no programa SEM 
MODERAÇÃO, José Eduardo Mar-
tins, um já histórico do PSD, deixou 
sair este seu dado: num país pobre, 
como é que se salva o Estado Social 
sem ter como redistribuir? 

Claro que se trata de uma falácia, 
porque o que tem de ser redistribuí-
do é o que for possível, e não o nada 
implícito naquela dúvida artificial.

De igual modo, no programa EIXO 
DO MAL, a nossa direitista Clara 
Ferreira Alves também deixou sair 
esta sua posição política: não temos 
riqueza para ter o Estado Social de 

hoje. Bom, trata-se de mais uma fa-
lácia – no fundo, é a mesma –, por-
que temos de ter o Estado Social 
possível, ao passo que Clara o que 
defende, de facto, é a destruição do 
que existe, trocado por quase nada. 

No fundo, a caminho da realidade, 
então crescente, do tempo da II Re-
pública.

Ora, tanto José Eduardo como Cla-
ra passaram por sobre os dados há 
muito conhecidos, e que nos foram 
fornecidos por Miguel Szimansky, 
no último episódio de MUNDO 
SEM MUROS, neste passado sába-
do, na RTP 3. 

Deve o leitor, pois, procurar visio-
nar este programa, ao menos nesta 
passagem do Miguel. Vale mesmo a 
pena, porque ela mostra como a de-
mocracia está hoje completamente 
inutilizada pelo poder financeiro de 
uns quatrocentos. 

Por fim, há um ou dois anos, numa 
entrevista de José Alberto Carvalho 
a Ricardo Monteiro, referiu este que 
os grandes multimilionários acaba-
rão por ter de dar dinheiro aos cida-
dãos do mundo, a fim de que estes 
consigam obter as produções das 
suas empresas quase já sem funcio-
nários, apenas robotizadas. 

O problema é que o tempo passou e 
lá nos surgiu de novo Ricardo Mon-
teiro a falar do mais recente encon-
tro de Davos. 

E o que foi que ele nos expôs so-
bre aquela humaníssima proposta da 
OXFAM? 

Pois, que ninguém lhe vai ligar um 
ínfimo, com as coisas a caminharem 
no sentido da desgraça humanitária 
que se conhece e melhor pressente. 

Aos membros do PSD, mormente 
José Eduardo, ou mesmo a sua sim-
patizante Clara, faltou-lhes explicar 
se a França também não tem rique-
za para ter o Estado Social que está 
agora a ser destruído. E quem diz 
França, diz Espanha ou Reino Uni-
do. Sim, porque dos Estados Unidos 
nem vale a pena falar... 

De facto, falar só é importante se 
for para salientar o que se impõe e 
para apontar a desgraça para que o 
capitalismo de mercado está a con-
duzir o mundo. Portanto, como se 
pode ainda imaginar que o PSD te-
nha a coragem de dizer ao que vem?!
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LUCIANO SILVA
1944-2023

Faleceu em Montreal no 20 
do janeiro de 2023, o senhor 
Luciano Silva com 78 anos 
de idade, natural de Darque, 
Viana do Castelo, Portugal. 
Esposo da Já falecida Maria 
Lima. Deixa na dor seu filho 
João (Roula Athanasio), sua 
filha Marta, sua neta Sevia 
Silva, sua irmã Rosa sa 
Silva (Joaquim da Cunha), 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres:
MEMORIA
1120 Jean-Talon est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778

O serviço fúnebre será sábado 28 de janeiro de 2023 às 
10h na igreja Santa Cruz. Será transladado para Dar-
que, Viana do Castelo, Portugal. Renovam com profun-
da saudade a missa do sétimo dia que se realizará no 
domingo 29 de janeiro de 2023 às 11h30 na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignareem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se ilhes associam na 
dor. Bem Haja.

RECEITA DA SEMANA

ANUNCIOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar 
no betão e finalização de piscina. Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pe-
dreiros e homens com experiência no “Pavé uni” 
melhor salário na indústria. Estamos a procura 
igualmente de homens sem ou com pouca expe-
riência.

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

Douradinhos de pescada com legumes

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

MODO DE PREPARO: 
1-Pré-aqueça o forno a 200°C. 2-Com uma 
faca bem afiada corte os lombos de pescada 
ao meio, de modo a ficarem com metade da 
altura. Tempere os com 1 colher de chá de sal 
e outra de alho em pó e pimenta moída na hora. 
Regue-os com o leite e reserve. 3-Descasque a 
cebola e corte-a em meias-luas para dentro de 
um tabuleiro de forno. Junte a courgette tam-
bém cortada em rodelas finas e o tomate míni 
alongado. 4-Tempere com o restante sal e alho 
em pó e mais pimenta moída na altura. Polvilhe 
com o cebolinho e regue com o azeite. Misture 
muito bem, espalhe no tabuleiro e leve ao forno 
durante 25 minutos. 5-Escorra o peixe e colo-
que-o noutro recipiente.6-Junte o ovo ao leite 
da marinada do peixe e mexa com um garfo 
até desfazer o ovo. Adicione a farinha e misture 
bem de modo a obter um polme bem espesso. 
7-Barre os lombos de peixe de ambos os lados 
com o polme e envolva-os em seguida no pão 
ralado com alho e salsa. 8-Quando faltarem 
cerca de 10 minutos para terminar o tempo de 
cozedura dos legumes que estão no forno, co-
loque o peixe no tabuleiro e deixe finalizar.

62 anos ao serviço dos
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

INGREDIENTES
400g lombo de pescada sem pele nem espinhas; 2 c. de chá sal; 2 
c. de chá alho em pó; 1 q.b. pimenta de moinho; 0,75 dl leite meio-
-gordo; 1 cebola doce; 2 courgette fina; 250g tomate em rama; 1 c. 
de sopa cebolinho picado; 2 c. de sopa azeite; 1 ovo Large; 100g 
farinha; 100g pão ralado com salsa

Você procura uma empresa e um patrão que saiba 
valorizar o seu trabalho pelo seu justo valor? Você 
pode ter um salário entre 35 à 40$ a hora. Pode nos 
contactar:

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

ENCONTROS

Procura-se senhora de 
60 à 65 anos de idade para

fazer vida à dois.
450-669-4885

†

EMPREGOS

Precisa-se de um padeiro para 
uma padaria italiana na zona NDG 
com experiência a tempo inteiro. 
Deve falar um pouco de inglês ou 

francês.
NICK: 514-267-4152

Precisa-se de uma senhora para 
cuidar de uma senhora idosa em 
Laval. 20 à 30 horas por semana.

Deve falar português.
Fátima

514-923-0778

NECROLOGIA

†

MEMORANDUM
Missa do 32° aniversário de falecimento

CORNÉLIO MEDEIROS
1 de fevereiro de 1991

Cornélio são 32 anos de saudade, partiste deste mun-
do, sou eu a tua esposa e filho, genros, noras, 19 netos
que nunca esquecem de ti, estás sempre no nosso co-
ração e toda a tua restante família. Vamos celebrar uma 
missa em sua memória na quarta-feira, dia 1 de feverei-
ro de 2023, pelas 18h30, na Igreja de Santa Cruz.
Agradecemos desde já a todas as pessoas que possam 
participar nesta celebração.

Descanse em paz.

MARIA DO ESPÍRITO
SANTO LUÍS PONTES

1940-2023

Faleceu em Hudson, no dia 22 de janeiro de 2023, com 
82 anos de idade, a senhora Maria do Espírito Santo 
Luis Pontes, natural de Porto Formoso, São Miguel, 
Acores. Esposa do já Falecido José Pontes.
Deixa na dor seus filhos Francisco (já falecido), José, 
António (Graca), Gabriella (Marc), Mike (Elizabeth), 
Francisco (Marlene), Emmanuel (Christina), Elizabeth 
(Pierre). Seus 14 netos/as, seus irmãos e cunhadas, so-
brinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
MEMORIA
1120 Jean-Talon est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório teve lugar na quinta-feira dia 26 de janeiro de 
2023 das 14h às 17h e das 19h às 21h. Missa de corpo 
presente sexta-feira às 10h na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignareem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se ilhes associam na 
dor. Bem Haja.
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 50 19 16 2   1
2-Man. City 45 20 14 3   3
3-Newcastle 39 20 10 9   1
4-Man. United 39 20 12 3   5
5-Tottenham 36 21 11 3   7
6-B&H Albion 31 19   9 4   6
7-Fulham 31 21   9 4   8
8-Brentford 30 20   7 9   4
9-Liverpool 29 19   8 5   6
10-Chelsea 29 20   8 5   7
11-Aston Villa 28 20   8 4   8
12-Crystal Palace 24 20   6 6   8
13-Nottingham Forest 21 20   5 6   9
14-Leicester City 18 20   5 3 12
15-Leeds United 18 19   4 6   9
16-West Ham 18 20   5 3 12
17-Wolverhampton 17 20   4 5 11
18-Bournemouth 17 20   4 5 11
19-Everton 15 20   3 6 11
20-Southampton 15 20   4 3 13

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 50 19 16 2 1
2-Milan 38 19 11 5 3
3-Lazio 37 19 11 4 4
4-Roma 37 19 11 4 4
5-Internazionale 37 19 12 1 6
6-Atalanta 35 19 10 5 4
7-Udinese 28 19 7 7 5
8-Torino 26 19 7 5 7
9-Empoli 25 19 6 7 6
10-Juventus 23 19 11 5 3
11-Bologna 23 19 6 5 8
12-Fiorentina 23 19 6 5 8
13-Monza 22 19 6 4 9
14-Lecce 20 19 4 8 7
15-Salernitana 18 19 4 6 9
16-Spezia 18 19 4 6 9
17-Sassuolo 17 19 4 5 10
18-Hellas Verona 12 19 3 3 13
19-Sampdoria   9 19 2 3 14
20-Cremonese   8 19 0 8 11

 P J V E D
1-Paris SG 47 19 15   2   2
2-Lens 44 19 13   5   1
3-Marseille 42 19 13   3   3
4-Monaco 37 19 11   4   4
5-Rennes 37 19 11   4   4
6-Lille 34 19 10   4   5
7-Lorient 32 19   9   5   5
8-Clermont 28 19   8   4   7
9-Lyon 25 19   7   4   8
10-Nice 25 19   6   7   6
11-Stade de Reims 25 19   5 10   4
12-Toulouse 23 19   6   5   8
13-Nantes 21 19   4   9   6
14-Troyes 18 19   4   6   9
15-Montpellier 17 19   5   2 12
16-Strasbourg 15 19   2   9   8
17-Brest 15 19   3   6 10
18-AC Ajaccio 15 19   4   3 12
19-Auxerre 13 19   3   4 12
20-Angers   8 19   2   2 15

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. München 36 17 10 6   1
2-Union Berlin 33 17 10 3   4
3-RB Leipzig 32 17   9 5   3
4-E. Frankfurt 31 17   9 4   4
5-B. Dortmund 31 17 10 1   6
6-SC Freiburg 31 17   9 4   4
7-Wolfsburg 29 17   8 5   4
8-B. Leverkusen 24 17   7 3   7
9-B. M´gladbach 22 17   6 4   7
10-FC Köln 21 17   5 6   6
11-W. Bremen 21 17   6 3   8
12-Mainz 20 17   5 5   7
13-Hoffenheim 19 17   5 4   8
14-FC Augsburg 18 17   5 3   9
15-Stuttgart 16 17   3 7   7
16-VfL Bochum 16 17   5 1 11
17-Hertha BSC 14 17   3 5   9
18-Schalke 04   9 17   2 3 12

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 44 17 14 2 1
2-Real Madrid 41 17 13 2   2
3-Real Sociedad 38 18 12 2   4
4-Villarreal 31 18   9 4   5
5-Atlético Madrid 31 18   9 4   5
6-Real Betis 28 17   8 4   5
7-Osasuna 28 18   8 4   6
8-Athletic 26 18   7 5   6
9-Rayo Vallecano 26 18   7 5   6
10-Mallorca 25 18   7 4   7
11-Girona 21 18   5 6   7
12-Valencia 20 17   5 5   7
13-Espanyol 20 18   4 8   6
14-Almería 19 18   5 4   9
15-Sevilla 18 18   4 6   8
16-Valladolid 17 18   5 2 11
17-Getafe 17 18   4 5   9
18-Celta de Vigo 17 18   4 5   9
19-Cádiz 16 18   3 7   8
20-Elche   6 18   0 6 12

Espanha
Liga Santander

Fernando Santos: «Estrelas só conheço
no céu e nunca vi lá uma sozinha»
O novo selecionador da Polónia, o português 

Fernando Santos, apontou à necessidade de 
existir um coletivo, um «conjunto de estre-

las», e não apenas um jogador a fazer a diferença, em 
relação ao avançado Robert Lewandowski, uma das 
grandes figuras do futebol do país.

O que é importante é conseguir que isto funcionar 
como equipa. Eu tenho uma expressão que uso muitas 
vezes, estrelas só conheço no céu e nunca vi lá uma 
sozinha, nunca. Tem de ser um conjunto de estrelas», 
afirmou Fernando Santos, na conferência de imprensa 
de apresentação esta terça-feira, na qual relativizou o 
passado e o facto de ter treinado com Cristiano Ronal-

do, apontando à distinção entre o que é o jogador e o 
que é a pessoa.

O técnico de 68 anos confirmou que vai mudar-
-se para Varsóvia e que vai procurar «com calma» e 
«naturalidade» o «espaço certo» para residir, tendo 
admitido que conhece mal o campeonato polaco. Um 
trabalho que quer desenvolver até ao final da edição 
deste ano da liga.

«Vão habituar-se a ver-me nos estádios. Eu não co-
nheço e tenho de ser honesto. Se eu dissesse aqui que 
conhecia muito bem o campeonato polaco, todos se 
iam rir. A verdade é que não conheço, conheço mal, 
por isso é que agora, só vivendo cá e estando cá em 
permanência no fim do mês é que podemos observar. 
Iremos estar atentos e deslocar-nos a todos os campos, 
clubes. Ir fora, porque a seleção também tem jogado-

res a jogar fora, mas garanto-vos que nestes seis meses 
mais próximos, até fim do campeonato, estarei muito 
perto de estar a ver todas as equipas e as que não pu-
der ver ao vivo estarei seguramente também atento», 
frisou.

O anterior selecionador de Portugal não mediu as 
ambições para o novo projeto, falando na vontade de 
ganhar.

«A minha maior ambição é ganhar tudo (risos). Não 
venho para perder, é uma palavra que, sinceramente, 
não gosto. Não durmo. A minha ambição é ganhar 
todos os jogos, é isso que vamos procurar fazer. Nem 
sempre às vezes é possível, há adversários», afirmou.

«Respeito não é ter medo. 
Respeitando o adversário, fica-
mos sempre mais perto de po-
der ganhar, acho que a Polónia 
tem de ter essa ambição, eu e os 
jogadores, de procurar vencer. 
É o meu conceito geral. De-
pois, o futebol é um jogo mui-
to simples, acho que falamos 
muito de futebol e criamos no-
mes muito complicados para 
falar de futebol. O futebol é um 
jogo simples, foi criado assim, 
marcar golos, não sofrer, é a 
lei básica do futebol. Se não 
construirmos uma base boa 
no edifício, o edifício vai cair. 

A base do futebol é esta. Demorará o seu tempo, mas 
com esta qualidade, [jogadores] habituados a jogar em 
grandes campeonatos, Itália, Espanha, França, Ingla-
terra, não tenho dúvidas que é fácil entender o que 
pretendemos», disse ainda Fernando Santos, não es-
condendo que é importante ter um polaco ao seu lado 
na equipa técnica.

«Na Grécia tinha um colaborador grego. Acho im-
portante um colaborador que seja polaco, nesta fase 
inicial era muito importante. Conhece bem a men-
talidade, a forma de pensar, transmitir ideias, ontem 
tive oportunidade de conversar com os dois [Lukas 
Piszszek e Tomasz Kaczmarek] em separado e daqui a 
15 dias vou dar a minha opinião ao presidente. 

Quero decisões boas para a Polónia», referiu.

OFICIAL: GUARDA-REDES
ARGENTINO JUNTA-SE A
CRISTIANO RONALDO NO AL NASSR
O Al Nassr anunciou, em forma de comuni-

cado emitido através das plataformas oficiais 
ao final da tarde desta terça-feira, que che-
gou a acordo com o Boca Juniors tendo em 
vista a transferência, a título de empréstimo, 
de Agustín Rossi.

O guarda-redes irá representar o emblema 
saudita até ao final da presente temporada e, 
consequentemente, do contrato que o man-
tém ligado ao Boca Juniors já desde 2017, 
quando foi recrutado ao Estudiantes.
Depois disso, é já publicamente sabido, o 

jogador de 27 anos seguirá viagem rumo ao 
Brasil, onde irá juntar-se ao Flamengo, equi-
pa orientada pelo treinador português Vítor 
Pereira, com quem tem já um acordo assi-
nado há semanas. Agustín Rossi torna-se, 
desta maneira, no terceiro reforço de inver-
no do conjunto sediado em Riade, depois de 
Cristiano Ronaldo e Nawaf Al-Boushail.

AL NASSR FAZ PROPOSTA MILIONÁ-
RIA PARA JUNTAR MODRIC A CRIS-
TIANO RONALDO

O Al Nassr continua a apos-
tar forte no mercado de 
transferências de inverno, e, 
depois de ter surpreendido o 
mundo, ao recrutar Cristia-
no Ronaldo, já terá dado os 
primeiros passos no sentido 

de adquirir mais um antigo vencedor da Bola 
de Ouro. O jornal saudita Okaz adianta, esta 
terça-feira, a direção do emblema sediado 
em Riade terá apresentado uma "proposta 
oficial" a Luka Modric, jogador cujo contrato 
que mantém com o Real Madrid termina já 
no próximo mês de junho.



A VOZ DE PORTUGAL | 26 DE JANEIRO DE 2023  | 11

1-Benfica 44 17 14  2   1 43 12
2-SC Braga 40 17 13  1   3 39 13
3-FC Porto 39 17 12  3   2 41 11
4-Sporting 32 17 10  2   5 33 19
5-Casa Pia AC 27 17   8  3   6 16 16
6-FC Arouca 26 17   7  5   5 22 25
7-Vitória SC 24 17   7  3   7 15 19
8-GD Chaves 22 17   5  7   5 16 21
9-FC Vizela 21 17   6  3   8 19 17
10-Rio Ave 21 17   5  6   6 17 20
11-Boavista 21 16   6  3   7 16 25
12-Portimonense 20 17   6  2   9 13 21
13-Estoril Praia 19 16   5  4   7 16 21
14-Gil Vicente 18 17   5  3   9 17 24
15-FC Famalicão 18 17   5  3   9 16 23
16-Santa Clara 14 17   3  5   9 11 21
17-Marítimo 13 17   3  4 10 11 31
18-Paços de Ferreira   6 17   1  3 13 10 32

 PTS  J V E    D GM   GS

17ª JORNADA
20/01 FC Arouca 4-0 Portimonense
  Sporting 2-1 FC Vizela
21/01 P. Ferreira 1-2 SC Braga
  Santa Clara 0-3 Benfica
  Vitória SC 0-1 FC Porto
22/01 Marítimo 1-0 Estoril Praia
  Casa Pia 1-3 Gil Vicente
  FC Famalicão 0-0 Rio Ave
23/01 Boavista 1-1 GD Chaves

18ª JORNADA
29/01 Casa Pia AC 10:30 Santa Clara
  FC Vizela 10:30 Rio Ave
  Boavista 13:00 Portimonense
  FC Famalicão 15:30 Estoril Praia
30/01 Vitória SC 16:15 GD Chaves
31/01 P. Ferreira 14:00 Gil Vicente
01/02 Marítimo 14:00 FC Porto
  FC Arouca 16:15 Benfica
  Sporting 16:15 SC Braga

17ª JORNADA
21/01 A. Viseu 1-1 Nacional
  B SAD 0-3 Vilafranquense
  CD Mafra 1-0 Trofense
  Leixões 1-2 UD Oliveirense
22/01 SC Covilhã 0-0 Moreirense
  Benfica B 2-2 FC Porto B
  CD Tondela 1-0 Farense
  E. Amadora 3-0 FC Penafiel
23/01 Torreense 4-2 Feirense

18ª JORNADA
29/01 Torreense 6:00 Farense
  SC Covilhã 7:45 FC Porto B
  CD Tondela 9:00 Nacional
  Vilafranquense 9:00 Moreirense
  E. Amadora 10:30 Feirense
  CD Mafra 10:30 UD Oliveirense
  Leixões 13:00 FC Penafiel
30/01 B SAD 13:00 Trofense
01/02 A. Viseu 16:15 Benfica B

1-Moreirense 40 17 12  4   1 36 16
2-Farense 34 17 10  4   3 31 20
3-Est. Amadora 30 17   7  9   1 25 16
4-Vilafranquense 29 17   8  5   4 24 17
5-Académico de Viseu 28 17   7  7   3 30 24
6-Feirense 24 17   5  9   3 24 18
7-FC Porto B 24 17   6  6   5 22 17
8-Benfica B 23 17   6  5   6 32 30
9-CD Tondela 23 17   4 11   2 20 16
10-FC Penafiel 22 17   5  7   5 16 18
11-UD Oliveirense 21 17   5  6   6 22 24
12-CD Mafra 20 17   5  5   7 21 28
13-Leixões 18 17   4  7   6 16 18
14-Torreense 18 17   5  3   9 13 20
15-Nacional 17 17   4  5   8 16 20
16-B SAD 15 17   4  3 10 24 33
17-Trofense 12 17   3  3 11 13 31
18-SC Covilhã   8 17   1  5 11 12 31

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

MEIAS-FINAIS
24/01 FC Arouca  1-2  Sporting
25/01 FC Porto  3-0  Académico de Viseu
FINAL
28/01 Sporting  14:45  FC Porto 

OITAVOS-DE-FINAL
11/01 Länk Vilaverdense  1-4  B SAD
 Nacional  1-0  Rabo Peixe
 SC Braga  3-2  Vitória SC
 Académico de Viseu  2-0  Beira-Mar
 FC Porto  4-0  FC Arouca
12/01 Vitória FC  0-1  Casa Pia AC

QUARTOS-DE-FINAL
08/02  FC Famalicão  13:45  B SAD
 Académico de Viseu  15:45  FC Porto
09/02 Casa Pia AC  13:30  Nacional
 SC Braga  15:30  Benfica

TAÇA DA LIGA: FC PORTO  3-0  AC. VISEU

Sem querer só mesmo os golos
Vamos à quinta tentativa?

O FC Porto quer vencer a Taça da Liga. Mes-
mo que seja com golos quase sem querer.

O que é certo é que Sérgio Conceição repete a ideia 
desde que chegou ao clube, contrariando uma ideia 
que parecia enraizada nos dragões de desvalorizar a 
prova.

E depois de já ter perdido na final quatro vezes, o FC 
Porto vai à quinta, após vencer o Académico de Viseu 
por 3-0.

Com cinco mudanças no onze, mas com a seriedade 
de quem quer mesmo levar para o Museu o único tro-
féu nacional que lá falta, a equipa de Sérgio Conceição, 
não deu margem para surpresas.

Aliás, surpreendente neste confronto entre o cam-
peão nacional e o terceiro classificado da II Liga, só 
mesmo o facto de as bancadas do Estádio Magalhães 
Pessoa terem tido muito mais adeptos a puxar pelo 
Académico do que pelo FC Porto.

Viseu fez deste jogo uma festa para a cidade. A equipa 
deu o que pôde dentro do campo, mas o FC Porto não 
facilitou a tarefa que já se previa hercúlea.

E ao fim de 20 jogos invicta a equipa de Jorge Costa 
voltou a perder. Sem marcar golos, algo também inédi-
to desde que o antigo capitão portista tinha assumido 
o comando técnico. Os dragões chegaram à vantagem 
aos sete minutos, por Eustáquio. O primeiro golo qua-
se «sem querer». João Mário cruzou da direita, Veron 
cabeceou mal e o médio que ia ali a passar, empurrou 
a bola para o fundo da baliza.

Foi golo? É o que conta.

E esse golo deu força ao Dragão que nos minutos 
seguintes podia ter terminado com o jogo, tantas as 
oportunidades que teve.

Depois dos 20 minutos, o Académico recompôs-se. 
E mostrou a razão de andar pelos lugares de subida à 
Liga, quando poucos acreditariam nessa possibilidade 
no início da época.

O segundo golo do FC Porto demorou quase uma 
hora a chegar, mas matou de imediato o sonho viseen-
se. João Mário – mais uma grande exibição! – isolou 

Namaso e o inglês marcou, perante os protestos de fora 
de jogo.

E a fechar, mais um golo-que-foi-mas-não-era-para-
-ser-bem-aquilo. Mais uma vez com cruzamento de 
João Mário da direita, Otávio simulou na área, para o 
remate de Bernardo Folha que Gril defendeu. Contu-
do, na ânsia de tirar a bola da pequena área, Arthur 
Chaves chutou contra Folha, que se estreou assim a 
marcar com a camisola da equipa principal do FC Por-
to. Foi sem querer? Talvez. Mas foi muito o querer do 
FC Porto em estar na quinta final da Taça da Liga.

Será desta que a conquista? Sábado saberemos, com 
um Clássico frente ao Sporting.

BRUNO FERNANDES MARCA NA VITÓRIA DO MAN UNITED COM ROBERTO MARTÍNEZ A VER

Triunfo por 3-0 em casa do Nottingham Forest
O Manchester United venceu fora o Nottin-

gham Forest por 3-0 na 1.ª mão das meias-
-finais da Taça da Liga inglesa.

Marcus Rashford inaugurou o marcador para os Red 
Devils logo aos 6 minutos e Weghorst, internacional 
neerlandês recrutado neste mercado para substituir 
Cristiano Ronaldo, estreou-se a marcar pela nova equi-
pa em cima do intervalo. Com o selecionador de Portu-
gal Roberto Martínez a assistir ao jogo, Bruno Fernan-
des, que foi titular, fixou o resultado final em 3-0 nos 
instantes finais da partida, colocando o Man United 
com um pé e meio na final da Taça da Liga inglesa.

Flamengo de Vítor Pereira segura Pedro até 2027
O Flamengo oficializou a renovação de con-

trato com Pedro até 2027.
O avançado, que esteve ao serviço da seleção 

brasileira no Mundial 2022, é uma das principais figu-
ras da equipa de Vítor Pereira e esta temporada soma 
já três golos e duas assistências em apenas três jogos. 
No último ano, apontou 29 golos. Formado no Flumi-
nense, Pedro teve uma aventura falhada na Europa, 
em 2019, na Fiorentina, que emprestou o avançado ao 
Mengão em janeiro do ano seguinte, até ser contratado 
em definitivo face ao bom rendimento desportivo.
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TAÇA DA LIGA: AROUCA  1-2  SPORTING

Olha quem marca agora
Ele não marca. Ele não marca. E ele não mar-

ca.
O argumento parece ser sempre o mesmo. 

Quando é para atacar a confiança «cega» de Ru-
ben Amorim em Paulinho, são sempre os golos que 
(não) marca que vêm à baila.

O treinador defende-se com «aquilo que o Pauli-
nho dá à equipa».

E isso é fácil de perceber. Paulinho dá luta. Pauli-
nho defende. Paulinho desposiciona-se para deixar 
caminho livre para os companheiros brilharem.

Então e marcar que golos, que é bom?
É começar por olhar para a Taça da Liga.
Primeiro, porque é por isso que aqui estamos. E 

depois porque o registo é impressionante.
O Sporting chega á primeira final do ano, numa 

prova em que Paulinho marcou oito golos em cinco 
jogos.

Não marca?

Nesta meia-final dura frente ao Arouca, marcou os 
dois golos do Sporting.

Mais: ele que é tantas vezes alvo das críticas de al-
guns adeptos, marcou quando a equipa parecia es-

tar a viver os piores momentos no jogo.
Instantes após o VAR ter anulado o que seria um 

golaço da Antony que daria a vantagem aos arou-
quenses ao intervalo, lá apareceu Paulinho.

Com toda a gente ainda a pensar como raio se ti-
nha transformado um golo do Arouca num livre pe-
rigoso a favor do Sporting; com muitos adeptos dos 
leões ainda a suspirarem de alívio; com toda a gente 

no Arouca em desespero.
Paulinho foi frio, marcou e apontou para a cabeça. 

Ele manteve-a no lugar e foi isso que lhe permitiu 
estar no lugar certo para empurrar para a baliza o 
passe de Pote.

Na segunda parte, à semelhança do resto da equi-
pa, desapareceu. Pelo menos dos momentos ofensi-
vos, que começaram a escassear.

O Sporting entregou a iniciativa de jogo ao ad-
versário e deu-se mal. A equipa intranquilizou-se, 
voltou a cometer erros infantis e sofreu o golo do 

empate, por Dabbagh.
Pode mesmo dizer-se que se o Arouca tivesse pas-

sado para a frente, a surpresa não teria sido muito 
grande.

Mas lá voltou a aparecer Paulinho.
Há muito mérito no cruzamento de Nuno Santos 

(o melhor em campo!). Mas a forma como Pauli-
nho ganhou as costas da defesa e se antecipou ao 
guarda-redes do Arouca é de ponta de lança.

Daqueles que marcam golos. Dos que valem títu-
los. Ou que pelo menos deixam a sua equipa a lutar 
por eles até ao fim.

Ele, afinal, marca. E o Sporting está pelo terceiro 
ano consecutivo na final da Taça da Liga.

PADARIAPADARIA
PORTUGUESAPORTUGUESA
COM BOA CLIENTELACOM BOA CLIENTELA
VENDE POR MOTIVO DE SAÚDEVENDE POR MOTIVO DE SAÚDE

PREÇOPREÇO
SENSACIONALSENSACIONAL

NOVO NO MERCADONOVO NO MERCADO


