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AGENDA DA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebec informa sobre as datas a guardar.
- 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.

MATANÇA DO PORCO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional, Matança do Porco no dia 4 de feve-
reiro 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.

O Direito do Herdeiro na Execução

Enquanto as heranças man-
têm-se indivisa (por parti-
lhar), podem os herdeiros se-

rem citados, dando conta que o quinhão da herança 
de um bem que têm em comum com outros familia-
res está penhorado à ordem de um processo executi-
vo por dívida de um deles e, nessa medida são cita-
dos para exercer o direito de preferência nessa venda 
do quinhão da herança, uma vez que a herança está 
ilíquida e indivisa por nunca ter havido partilha.

É sabido que a herança é o conjunto de bens, direitos 
e dívidas de que era titular o de cujus e há tantos qui-
nhões hereditários quantos forem o número de her-
deiros chamados à sucessão.

Em processo executivo, para a cobrança coerciva de 
dívidas, ou em processo de insolvência, apenas podem 
ser objeto de penhora a herança ou o quinhão heredi-
tário, como um todo.

Significa que os herdeiros têm a possibilidade deci-
dir que a venda seja só feita apenas relativamente ao 
quinhão que foi penhorado, o que torna a venda difícil 
uma vez que ninguém quer comprar um quinhão para 
ficar herdeiro junto com outras pessoas que desconhe-
ce, e também não sabe exatamente se a herança que 
abrange esse quinhão inclui dividas.

Porém, os herdeiros podem também decidir que a 
venda seja feita pela totalidade dos bens da herança, 
recebendo a parte que lhes couber e sendo a parte que 
cabe ao herdeiro penhorado entregue ao credor.

Em qualquer dessas situações os co-herdeiros daque-
le que foi penhorado, terão sempre direito de prefe-
rência e terão de ser notificados para o poder exercer.

Ainda há a opção de requerer o inventario onde e já 
no âmbito desse processo judicial poderão os herdei-
ros licitar os bens da herança, ficando aí a parte das 
tornas que caberiam ao herdeiro penhorado para ser 
entregue ao credor. Tal ocorre na conferência de inte-
ressados, que se encontra regulada no artigo 1113º do 
Código do Processo Civil, que dispõe: 

“1 - Na falta de acordo entre os interessados nos termos 
dos artigos anteriores, procede-se, na própria conferência 
de interessados, à abertura de licitação entre eles.
2 - Cada verba deve ser licitada separadamente, salvo 

se todos concordarem ou o juiz determinar a formação 
de lotes, com vista a possibilitar uma repartição tenden-
cialmente igualitária do acervo hereditário.
3 - A licitação tem a estrutura de uma arrematação, 

sendo apenas admitidos a licitar os interessados diretos 
na partilha, salvos os casos em que, nos termos da lei, 
também devam ser admitidos os donatários e os lega-
tários.
4 - Estão excluídos da licitação os bens que, por força 

de lei ou de negócio, não possam ser dela objeto, os que 
devam ser preferencialmente atribuídos a certos interes-
sados e ainda os que hajam sido objeto de pedido de ad-
judicação.
5 - Vários interessados podem, por acordo, licitar a mes-

ma verba ou lote para lhes ser adjudicado em comum na 
partilha.”

Mas tudo isto implica agir, nomeadamente conferir 
poderes de representação a um mandatário judicial 
para representar os herdeiros, até porque a opção a 
tomar, depende das circunstâncias do caso concreto e 
apenas com o devido conselho de um advogado po-
derão os herdeiros obter um melhor resultado e salva-
guardar os seus direitos.

NOITE DE FADO NO CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
O Clube Portugal de Montreal organiza uma Noite de Fado no dia 25 de fevereiro de 2023 às 19h 
com Jordelina Benfeito, Suzi Silva, Luís Duarte, António Moniz e Nelson Moreira. A ementa é Caldo 
Verde, e Bacalhau à Clube, e a sobremesa é pudim. Para mais informações ou reservas podem 
contactar António Moreira: 514-844-1406, ou Nuno Marcelino: 514-999-6772 ou Nelson Moreira: 
514-967-4058.

POEMA DA SEMANA

Gostar de nós
I

Ter família casa e pão
Ter tios irmãos e avós

Ter paz no coração
E alguém que gosta de nós

II
Ter saúde trabalho e dinheiro

Ter alma, garganta e voz
Ser honesto e verdadeiro

E alguém que gosta de nós
III

Ter bondade ser educado
Humildade sorriso e voz

Amar e cantar o fado
E alguém que gosta de nós

IV
É tão bom ter uma família

Crescer com os pais e avós
Ter o pão nosso de cada dia 

Ter amigos que gostam de nós
V

É um desgosto tão profundo
Ja não ter pais nem avós
Já não ter neste mundo

Quem tanto gostou de nós
VI

Quando já não se tem
Nem, Pai mãe nem avós

Precisamos de ter alguém
Que venha a gostar de nós

VII
Ter esposa e filhos também
Que saibam gostar de nós

Chegar a velho e ter alguém
Que não nos deixem ficar sós

Mário Carvalho
FOTO DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Mascarar os Problemas

Na semana passada deparei-
-me com uma série de notí-
cias que culminavam com 

a intenção da câmara municipal de 
Montreal avançar com uma altera-
ção na recolha de dejetos domésti-

cos: a recolha passa de semanal para de duas em duas 
semanas. Isto depois de alguns ensaios feitos em vá-
rios bairros, nomeadamente em Mercier-Hochelaga. 

Naturalmente, a par com esta pretensa novidade, 
vem a indicação de que a quantidade de lixo produ-
zida por habitante é demasiado elevada, os aterros 
estão repletos, inclusive, pasme-se, a maior parte da 
reciclagem vai parar a aterros. Pergunta-se: de quem é 
a responsabilidade?

Um dos maiores avanços da sociedade, a meu ver, foi 
a criação de uma consciência da necessidade de hi-
giene, desde a pessoal à coletiva onde está incluído os 
espaços públicos. Desde a idade média sabemos das 
nefastas consequências em termos de saúde pública 
da fraca higiene pública em comunidades com grande 
densidade populacional. 

Não é de admirar portanto a limitada esperança mé-
dia de vida que existia, para a qual as fracas condições 
de higiene a par com a falta de cuidados de saúde con-
tribuíam. 

Com o passar do tempo, a recolha de lixos bem orga-
nizada e estruturada proporcionou condições de vida 
nas cidades com maior densidade populacional com 
as quais nos habituámos e que nos levou a esquecer o 
que foi o passado. Basta ler alguns textos descritivos da 
população de há cem anos atrás para ver as diferenças. 
Coisas como deitar as fezes e urina para a rua eram 
norma, cuja realidade hoje esqueceu-se no tempo. 

Vivi em aldeia da Beira Alta onde não havia sanea-
mento municipal e as ruas estavam constantemente, 
inverno e verão, repletas de águas “usadas” com os 
consequentes odores e insetos em volta das mesmas, 
sem contar com o transbordar de fossas que inunda-
vam o terreno à sua volta. 

Naturalmente isso são outros tempos, mas por vezes 
há um cheirinho a uma regressão baseada em algumas 
posturas e ideias que nos deveriam preocupar. 

E a recolha a cada duas semanas entra nesta preo-
cupação. Das desculpas todas dadas, e tendo em con-
ta as notícias da grande produção de lixo por pessoa, 
aterros repletos, incapacidade de tratamento de lixo, 
extrapola-se de imediato que esta medida nada tem a 
ver com aumentar a eficiência ou eficácia da recolha e 

tratamento de lixos mas sim um remendo através re-
tenção de uma maior quantidade de lixo na cadeia de 
produção, ou seja, nas nossas casas e comércios. 

É o equivalente a construir uma barragem num rio, 
em que retemos água para fins benéficos à sociedade 
em detrimento do caudal a jusante, salvo que no lixo 
trata-se de um remendo que não há-de durar muito 
tempo tendo em vista o constante aumento populacio-
nal de Montreal e seus arredores. 

Pergunta-se: só agora notaram que não têm capaci-
dade para o lixo produzido? Que tipo de lixo a mais é 
produzido? Será que é devido a não fazerem a devida 
reciclagem do que separamos nos nosso domicílios? 

Certamente isto não aconteceu do dia para a noite.
Outro impacto preocupante é nas condições de hi-

giene e saúde públicas. Como muitos de entre vós, já 
mudei algumas vezes de casa em Montreal e recordo-
-me que muitas delas que fui ver, a grande maioria, 
não têm condições de ter lixo durante as duas semanas 
de intervalo de recolha de lixo. 

E no verão, muitos dos domicílios não têm sequer ar 
condicionado, como viverão? 

Vamos ver caixotes de lixo espalhados pelas varandas 
e acessos às casas e apartamentos, com todos os odo-
res, insetos e animais em torno dos mesmos? 

Dizem os responsáveis ambientais que há demasiada 
produção de lixo, mas o que querem dizer exatamente 
com isto? 

Que irei comer carne sem ossos para produzir menos 
lixo? 

Ou peixe sem espinhas para não ter os restos quase 
durante duas semanas a “fermentar” em casa? 

Ou que irei comprar batatas já descascadas congela-
das para evitar as cascas (mas não evitarei a embala-
gem plástica que não reciclam...)? 

Vamos consequentemente assistir a cada vez mais 
depósito de lixo nos pequenos contentores de lixo 
existentes na rua que servem para pequenos dejetos e 
não para sacos de lixo domésticos. Penso que em vez 
de se gastar tempo e recursos financeiros em obras de 
cosmética, em canteiros aqui e ali, em alargamento de 

passeios inconsequentes que ficam depois inundados 
no degelo e consequentemente inutilizáveis, em obses-
sões com as bicicletas e suas vias, na falta de limpe-
za de passeios principalmente nas zonas de diversão 
noturnas, nas estradas que estão extremamente dete-
rioradas, em sinalização sem nexo ou completamen-
te descoordenada ou inexistente nos locais devidos, 
deveriam os responsáveis da cidade pensar senão em 
melhorar, pelo menos manter os serviços que não pre-
judicam as condições de vida das pessoas. 

Pergunto-me se queremos uma cidade de Mon-
treal com dejetos espalhados pelas casas de pessoas, 
nos contentores das ruas ou acumulados nas ruelas? 
Queremos arriscar condições de higiene públicas e de 
saúde para um remendo que nada resolve? Queremos 
regressar aos séculos XIX, XVIII ou mais para trás, ou 
progredir?
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JORGE MATOS

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

PIADINHAS

REABERTURA 2023 DA CASA DOS AÇORES DO QUEBEC

Tarde Cultural Terceirense Em Destaque

Foi levada a efeito no Domin-
go 29 de Janeiro na sua sede, a 
abertura de actividades do ano 

de 2023 com uma abertura de luxo, de-
vido ao excelente almoço que foi servi-

do mas também pelo acolhimento que já é habitual 
nesta casa. 

No plano cultural foi um espetáculo que nos deliciou, 
pelas canções interpretadas pelo convidado de honra 
o Sr. Victor Santos, Autor, poeta e cantor, um verda-

deiro artista que a parte de tudo isto descrito ainda nos 
fez rir as lagrimas com varias anedotas que ele contou.

Nesta tarde apresentou-se o lançamento de dois li-
vros  “Clemente e Mariana: O Sonho Americano”, es-
crito por Victor Santos e “Victor Santos Alma Tercei-
rense”, escrito por Liduíno Borba. 

Victor Santos uma figura impulsionadora da cultura 
açoriana na Diáspora que, fazendo parte do Grupo de 
Amigos da Ilha Terceira, trabalhou em prol da preser-
vação da cultura açoriana e suas tradições, junto da co-
munidade de emigran-
tes nos EUA e Canadá. 
Nascido na ilha Tercei-
ra, tendo emigrado em 
criança para a costa leste 
dos EUA, Victor é visto 
como uma figura ativa 

na comunidade emigrada, onde o amor pela sua terra 
natal nunca ficou esquecido, assim como as suas raízes 
terceirenses.

É importante de notar que a última vez que ele veio 
cá em Montreal foi quando o jornal organizou a Miss 

Portugal em Montreal e que ele fez uma excelente 
apresentação e nos encantou todos com as suas lindas 
canções. Foi realmente uma festa sensacional realiza-
do em 2009.

Com ele o Sr. José  Gabriel Almeida vindo também 
dos Estados-Unidos e o Sr. Zé Nandes de Ontário vie-
ram nos dar um toque cultural açoriano e principal-
mente terceirense. A Casa dos Açores do Quebec está 
de parabéns por ter oferecido a quem esteve presente 
um domingo memorável e muito agradável.

A Casa dos Açores do Quebec informa que continua a 
fazer os jantares das sextas-feiras, agradecendo a quem 
interessado para marcar os lugares antecipadamente.

É importante de notar que o livro continua a ser 
vendido na Casa dos Açores do Quebec para as 
pessoas que queiram adquirir os livros.
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HORIZONTAIS. 1. Foram milhares, numa manifestação 
que terminou em Belém. 2. Corda sobre que se equi-
libram os funâmbulos ou arlequins. Parte superior de 
um diamante quando lapidado. 3. Não religioso. 4. Petr  
(...), foi eleito Presidente da República Checa. Direito. 
5. Costume. Antes de Cristo. "A má erva mata a (...)". 6. 
Queima. Capital do Zimbabwe. 7. Sala de Observação. 
Chegam aos ouvidos. 8. "A (...) é uma caixa de Pan-
dora", crónica de Carmen Garcia (29/1/2023). 9. Casou 
com um cruciverbalista, faz hoje 30 anos. Campeonato 
profissional norte-americano de basquetebol. Avenida 
(abrev.). 10. Viscera dupla. Convocação. 11. Encontrão. 
Aplicar. 

VERTICAIS: 1. Depois do meio-dia. Pontas aguçadas. 
Doutora (abrev.). 2. Indolente (pop). Antiga palavra fran-
cesa correspondente ao oui. 3. Sufixo (agente). Às vos-
sas pessoas. Recurso(fig.). 4. instrumento para soprar 
o lume e para introduzir o ar nos canos do órgão. Bur-
ra. 5. Mete em mala. Eles Numeração romana (200). 6. 
Vai à rua. Antõnio (...). Mestre da guitarra portuguesa. 
7. Entre-nós. Protozoário livre, comensal ou parasita. 8. 
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia 
de ombro. Bromo (s.q). Mulher nobre. 9. Prefixo (repe-
tição). (...) Marques. uma das figuras incontornáveis do 
humor em Portugal. Armada Portuguesa. 10. Estar ar-
dente. Concedido. 11. Sociedade Anónima Guindar.

CRUZADASRecomeço das Actividade na A.P.C.

A Associação Portuguesa do Ca-
nadá é a associação mais an-
tiga de origem Portuguesa no 

Canadá e é de salientar que já reabriu 
sexta-feira passado as suas atividades 

com os seus jantares das sexta-feiras. 

Com uma sala repleta e com um bom ambiente, 
como é hábito nesta colectividade, a qual por motivos 

de transição de ad-
ministração este-
ve um mês sem os 
habituais jantares 
o qual já estavam a 
faltar para aqueles 
sócios e habituais 
frequentadores.

Nesta iniciação 
foi servido um 
excelente jantar 
composto por uma 
mista de carne com 
uma saborosa en-

JORGE MATOS

trada e salada. 

A administração pede para a boa organização dos 
mesmos, que os interessados telefonem a marcar lu-
gares. Bem haja.

PADARIA
PORTUGUESA

com boa
clientela vende

por motivo
de saúde

PREÇO
SENSACIONAL

NOVO NO MERCANOVO NO MERCADODO
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CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
Projetos. Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas 
emoções. Evite as discussões com o seu companheiro. Não 
entre em conflitos desnecessários. Saúde: A sua vitalidade 

estará em destaque, mas cultive a calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua 
vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus 
conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

TOURO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes 
e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde: Poderá 
sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças 
de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de 

obter rendimento extra, a partir de casa. 
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua 
vida amorosa caia na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso 
pode estar mais abalado, e isso reflete-se no funcionamento do 

seu organismo. Dinheiro: Altura propícia para superar novos desafios. 
Não seja conformista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Esta semana está disposto a fazer tudo para 
agradar à sua cara-metade. Ambiente favorável ao diálogo e 
ao romance. Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu 

otimismo e confiança. Dinheiro: Por influência de terceiros, pode haver 
alterações. Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se esforçar a 
duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

LEÃO: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Evite ser possessivo e dominador, para reencontrar o equilíbrio 
de que a sua relação necessita. Saúde: Aja com prudência, 
não exceda os seus limites físicos. Dinheiro: A vida financeira 

encontra-se protegida. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Não se tem dado o devido valor, procure acreditar mais 
em si e gostar mais da pessoa que é. Saúde: Ceda a um 
pequeno prazer, sem exageros nem culpas. Dinheiro: Para 

atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais afinco. 
Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas neste 
campo, continue a investir na relação. Saúde: Aprenda a 
controlar a ansiedade, pratique meditação. Dinheiro: Invista na 

organização para rentabilizar o seu trabalho. 
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Respeite a forma como a sua cara-metade 
expressa os seus sentimentos. Saúde: Tendência para se 
sentir um pouco depressivo. Dinheiro: Procure agarrar as 

oportunidades que podem surgir, esteja de olhos bem abertos. 
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do 
carinho e do companheirismo. Saúde: Controle melhor os seus 
horários de sono, procure manter as rotinas. Dinheiro: Aposte 

na disciplina e motivação para atingir os seus fins. 
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Lembre-se que só terá uma maior 
felicidade se abrir o coração e revelar os seus desejos à sua 
cara-metade. Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito 

acelerado. Dinheiro: Evite entrar em confrontos. Partilhe as suas ideias 
com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias melhores. 
Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas 
de pouca importância. Seja mais afetuoso. Dê uma maior 
atenção à sua família, é um período que as relações familiares 

são ainda mais importantes. Saúde: O seu aparelho digestivo poderá 
estar mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos 
seus colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas 
desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

PEIXES: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana muito 
intensa a nível do romantismo e da união. Saúde: Psiquicamente 
poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção ao seu sistema 

nervoso, não deixe que o stress tome conta de si. Dinheiro: Momento 
desfavorável para investimentos financeiros. 
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

SUDOKU

9

8
8

8

2
3

5

8
2

4
4

1

1

2

6
5

5

9

5
7
3

8
5

7

Grande figura açoriana

Tive o grato gosto de estar 
com o Bispo de Angra, D. 
Armando Domingos no 

lançamento do meu livro sobre 
D. Paulo José Tavares, que foi Bispo de Macau e 
Diplomata da Santa Sé, escolhido para liderar as 
relações com a China de Mao Tse Tung. Tratou-
-se de uma cerimónia em que o nosso novo Bispo 
participou no seu primeiro evento público depois 
da chegada à diocese

O livro sobre a história e a vida eclesial e diplomá-
tica ao serviço da Santa Sé em Macau de D. Paulo 
José Tavares que morreu em junho de 1973, em Lis-
boa e na sessão de apresentação, o Bispo de Angra 
teve a oportunidade de elogiar o papel de D. Paulo 
José Tavares na valorização dos ministérios laicais: 
não precisamos de esperar pela palavra do padre ou 
do bispo que manda, somos todos evangelizadores, 
deixando o apelo a uma Igreja que “encha o coração 
dos pobres.

A igreja do Senhor Bom Jesus, que se encontrava 
a abarrotar de muitas personalidades e povo anó-
nimo que quiseram aproveitar a oportunidade para 
conhecer melhor a vida daquele prelado nascido em 
Rabo de Peixe, descrita no meu livro, que intitulei 
de D. Paulo José Tavares – o Bispo Diplomata, foi 
o local escolhido para o lançamento da obra que 
constituiu uma autêntica homenagem. 

D. Armando classificou o momento como “noite 
saborosa, em que vemos como ele está vivo nesta 
terra que o quer eternizar, aprendi muito e vi leigos 
empenhados e seguramente que D. Paulo José Tava-
res ficaria feliz por estar aqui porque o seu minis-
tério em Macau revela a valorização dos carismas 
laicais pois foi ele que levou para lá tantos movi-
mentos que depois foram impulsionados por outros 
açorianos.

A data do lançamento do livro foi escolhida pro-

positadamente para o dia em que a Igreja celebra a 
solenidade da conversão de S. Paulo, por feliz coin-
cidência foi o dia em que nasceu em Rabo de Peixe 
D. Paulo José Tavares, tendo-lhe sido dado o nome 
de Paulo, devido a esta circunstância e acrescentado 
o nome do pai que era José Evaristo. 

A par de D. João Paulino de Azevedo e Castro, D. 
José da Costa Nunes, D. Manuel Medeiros Guerrei-
ro, D. José Vieira Alvernaz, D. Jaime Garcia Gou-
lart e D. José Pedro da Silva, D. Paulo José Tavares 
foi um mais dos brilhantes seminaristas que passou 
pelo Seminário de Angra, pelo que lhe foi endere-
çado um convite para ir estudar Direito Canónico, 
na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

No entanto, não podemos dissociar todo este tra-
balho do papel e da ajuda prestimosa do seu irmão 
Pe. Dr. Manuel Alfredo Tavares, que foi um pres-
tigiado professor do Seminário de Angra e que D. 
Paulo nomeou para seu Secretário Particular. Fale-
ceu com 68 anos de idade, em Macau em 26 de feve-
reiro de 1989, onde jazem os seus restos mortais no 
cemitério de S. Miguel Arcanjo daquele território.

A sua carreira diplomática foi fulgurante e foi de-
terminante o seu papel no acolhimento dos refugia-
dos da II Grande Guerra Mundial, fazendo parte 
do núcleo de apoio criado pelo Papa Pio XII, sendo 
um eclesiástico muito sensível à situação política, 
religiosa, económica e militar da China e treinado 
nas questões diplomáticas, mas teve a ousadia de 
demarcar-se da elite dominante do território.

Numa sessão milimetricamente preparada pela 
paróquia, coordenada pelo Pe.Nuno Sousa, tive o 
gosto de ter Américo Viveiros como orador da ses-
são que, na ocasião, fez um paralelo entre o papel 
da igreja defendido pelo bispo de Macau, inspira-
do pelo Concilio Vaticano II, e o da Igreja hoje. De 
forma contundente, o orador disse que era tempo 
de agarrar a juventude e dizer-lhe que o futuro da 
sociedade está para além do que nos é vendido nas 
redes sociais; privilegiar as pessoas, colocando-as 
no centro, denunciando o individualismo que se 
transformou numa praga, em que cada um se sente 
munido de direitos mas esquece-se dos deveres de 
reagir e de atuar.

O prefácio foi do Cónego João Maria Brum, que 
assim manifestou, como filho da terra, a sua pronta 
adesão à homenagem ao bispo de Macau, refletindo 
o seu indefetível amor ao seu torrão natal e, onde 
quer que ele se encontre, é sempre um verdadeiro 
embaixador desta terra que o viu nascer.

Foi de facto um momento muito alto e uma hon-
ra para a Paróquia do Senhor Bom Jesus, a home-
nagem a uma grande personalidade açoriana e a 
presença do Bispo de Angra valorizou em muito 
o lançamento do livro. D. Armando disse em jeito 
de conclusão: “Nesta noite saborosa, em que vemos 
como ele está vivo nesta terra que o quer eternizar, 
aprendi muito e vi leigos empenhados”.

62 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade
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As Coisas Mais Belas da Vida

Caros leitores do Jornal (A VOZ DE PORTU-
GAL)

A primavera que lindas flores vai e volta 
sempre mas a mocidade vem e não volta mais por 
isso a vida é curta e devemos aproveitar esta oportu-
nidade de viver em paz.

O Sorriso. É o cartão-de-visita das pessoas saudá-
veis, distribui-o largamento e gentilmente 
ao longo de todo o dia. 

O Diálogo. 
É a ponte que liga as duas margens entre 

o EU e o TU não te canses de a atravessar.
A Bondade.
É a flor mais atraente do Jardim do co-

ração. planta na tua casa, na rua e no em-

prego. 
A Alegria É o perfume gratificante fruto do dever 

comprido espalha, ao teu redor, o mundo precisa 
muito dele.

A FÉ é a bússola certa para os navios errantes que 
buscam as praias da eternidade, utilize-a sempre, não 
andes à deriva no mar da vida. 

O Amor é a melhor música na partitura da vida, 
sem ela serás um eterno desafinado. A Esperança é o 
vento propício empurrando as velas do nosso barco, 
procura que ele esteja presente no dia da tua vida.

A Paz interior é o melhor travesseiro 
para um sono repousante vive em paz 
com Deus e com os outros e te às paz con-
tigo mesmo e para a sociedade com que 
partilhas de gozar as coisas mais belas da 
vida.

A vida sem Amor não tem valor.
BEM HAJA

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

HOMEM DE DORES
JOSÉ MANUEL
CORRESPONDENTE
Luanda-Angola

Isaías 5341-3; Hebreus 4415
“Era desprezado e o mais indigno 

entre os homens, homem de dores, 
experimentado nos trabalhos e, como um de quem os 
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fize-
mos dele caso algum.”

INTRODUÇÃO
O texto de Isaías nomeadamente os capítulos 52 e 53 

posssuem dos textos mais queridos de todo antigo tes-
tamento, pois, fala exatamente da paixão e sofrimento 
de Cristo.

CONTEXTO
Num momento do possível cativeiro babilônico, o 

povo desejava amplamente pela vinda do messias e 
por uma mensagem de paz, por esta razão no verso 
7 do capítulo 52 Lemos “ quão formosos os pés dos 
que anunciam as boas novas.” Era esta a expectativa 
do povo, de ver e ouvir alguém anunciar as boas novas 
de libertação. Lemos ainda, a descrição do Libertador 
(Jesus) de como ele sofreria pelos seus, ao ponto de ser 
torturado até ser desfigurado (Isaías 52414) tudo isto 
experimentou quando foi torturado pelos soldados ro-
manos, atente para os seguintes detalhes do capítulo 
5342-3:

Não tinha aparência nem formosura ( boa compostu-
ra); não tinha beleza que nos agradece (não era bonito); 
era desprezado; o mais rejeitado (vê como é classificado 
o adjectivo, no maior grau, o superlativo relativo de in-
ferioridade) dentre os homens (exclusão total da socie-
dade o que leva uma depressão ou suicídio; homem de 
dores (dor literalmente falando); dele não fizemos caso 
( ninguém ligava para o sofrimento dele).

APLICAÇÃO
Talvez você esteja a experimentar um momento difí-

cil em tua vida, talvez penses que és o mais rejeitado, 
talvez não há alguma beleza em ti (por causa da dita-
dura da beleza imposta pela sociedade atual), talvez as 
pessoas nem se quer querem se importar com os teus 
sofrimentos, você não está só há alguém que também 
já passou por tudo isto e por causa de ti, por amor a ti, 
esta pessoa é JESUS, ele é o nosso sumo sacerdote que 
se nos entende melhor do que ninguém.

Jesus experimentou dores que mais ninguém tenha 
experimentado, na crucificação sentiu o peso da Cruz 
( e não somente literal mas também no sentido de que 
o peso do pecado da humanidade) pois sofreu a puni-
ção do próprio Deus, quando este, punia a dívida de 
Adão, a Bíblia diz: todavia ao senhor agradou moê-lo, 
fazendo-o enfermar, quando deu ele a sua alma em 
oferta pelo pecado...” Isaías 53410.

CONCLUSÃO
Fale com ele, ore a ele, não te sintas só , ele é o mesmo 

ontem, hoje é para sempre (Hebreus 1348).
Para pensar “Porque não temos um sumo sacerdote 

que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas 
sem pecado”.
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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
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 José S. Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins
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 Francisca Reis
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 Hélder Dias
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 José de Sousa
 Manuel Neves
 Maria Helena Martins
 Mario Eugenio Saturno
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 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
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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

Maioria Absoluta

Escutei, com 
alguma per-
plexidade, as 

palavras desta terça-
-feira do Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, ao redor do significado da 
maioria absoluta de deputados na 

Assembleia da República, base para 
o exercício da governação. 

E tive esta reação porque o que refe-
riu naquelas palavras, objetivamente, 
subverte o sentido do funcionamento 
do Sistema Político que nos comanda. 
Mas olhemos o que se passa.

A legitimidade da governação supor-
ta-se no apoio de uma maioria parla-
mentar, desde que esta seja estável. A 
existência de uma maioria absoluta 
confere, com elevadíssima probabili-
dade, esta condição. Para lá do mais, 
esta maioria absoluta é até de um só 
partido, que não é aquele de onde é 
oriundo o Presidente Marcelo Rebe-
lo de Sousa, mas que vem mostrando 
um terrível desespero por ver passar 
o tempo sem que consiga chegar ao 
poder.

Nas democracias, muito em particu-
lar na nossa, a legitimidade para go-
vernar com maioria absoluta foi con-
ferida pelo eleitorado, que se exprimiu 
em eleições livres. Este resultado des-
tinou-se a permitir a governação por 
cerca de quatro anos, ao longo dos 
quais, como sempre acontece, existem 
pontos altos e outros que o são menos, 
ou são mesmo baixos.

Ora, o Presidente da República não 
pode colocar-se acima da vontade po-
pular, expressa naquelas eleições li-

vres. E é aos portugueses, perante os 
resultados do exercício da legislatura, 
que compete premiar, ou castigar, os 
que colocou no poder com maioria 
absoluta. E depois, a atual governação 
tem conseguido êxitos, mas naquilo 
que realmente interessa a Portugal e, 
por aqui, à generalidade dos portu-
gueses. Todavia, dado que governar 
é sempre descontentar – disse-o, com 
razão, Salazar –, sempre existirão pro-

testos por parte de mil e um grupos de 
cidadãos.

Nunca duvidei dos riscos de colo-
car na Presidência da República um 
concidadão oriundo da Direita, para 
o que basta olhar as infindas discus-
sões em torno do significado do 25 de 
Novembro. O espírito da Revolução 
de 25 de Abril, ainda hoje, deve ser 
defendido por alguém com ligações 
fortes ao combate ao regime constitu-
cional da II República, e não a quem 
se encontre ligado a uma força polí-
tica que quase nada fez para mudar o 
rumo histórico do País – José Pacheco 
Pereira expôs-nos em certo programa 
televisivo, que o PSD, hoje de braço 
dado com o Chega, foi o partido para 
onde correram os velhos aderentes do 
Estado Novo. Diferente é o caso da go-
vernação, porque lá está o Presidente 
da República que poderá defender o 
sentido constitucional da ação gover-
nativa ou da parlamentar.

Um dado é certo: o Presidente da Re-
pública, em face de uma maioria ab-
soluta da governação, não pode colo-
car-se acima da força legitimadora do 
voto popular, concedida em eleições 
livres. Ou então, passaremos a ter que 
o Presidente da República olha para 
o exercício das suas funções como se 
l’État serait à lui. Enfim, veremos se os 
meus receios virão a materializar-se...
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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

EMPREGOS

Bacalhau com migas de feijão-frade e couve

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

MODO DE PREPARO: 
1-Escalde o caldo-verde em água a fer-
ver durante cerca de 5 minutos.
2-Esprema os dentes de alho, junte me-
tade ao bacalhau, e tempere com o sal e 
pimenta moída na altura.
3-Esfarele muito bem o pão e escorra o 
feijão-frade.
4-Aqueça uma colher de sopa de azei-
te numa frigideira larga e funda. Junte o 
bacalhau e cozinhe de ambos os lados 
durante cerca de 2 a 3 minutos. Retire 
e reserve.
5-Deite na mesma frigideira o restante 
azeite e o restante alho e quando este 
começar a alourar, adicione a couve 
muito bem espremida, o pão esfarelado 
e o feijão-frade. Cozinhe sobre lume mé-
dio a forte, mexendo sempre até que o 
preparado obtenha uma textura que lhe 
agrade.
6-Desfaça o bacalhau em lascas, adicio-
ne-o à frigideira e tempere com o vina-
gre, envolvendo delicadamente.
7-Sirva decorado com as azeitonas.

62 anos ao serviço dos
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

INGREDIENTES
150g caldo-verde; 3 dente de alho; 300g bacalhau fresco; ½ c. de chá sal; 
1 q.b. pimenta de moinho; 180g pão de cereais; 420g feijão-frade cozido; 
3 c. de sopa azeite; 1 c. de sopa vinagre; 30g azeitona preta descaroçada

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

JOGO DAS DIFERÊNCIAS

CASAIS DA SEMANA

TERESA TAVARES
1930-2023

Faleceu em Montreal no 31 do 
janeiro de 2023, a senhora Teresa 
Tavares com 92 anos de idade, 
natural da Vila de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores. Esposa do 
Já falecido senhor João Labão. 
Deixa na dor seus filhos/as 
Gabriela (Fernando Pacheco), 
Zita (John), Nazario, Johnny e 
Tony. Seus netos/as, irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Sinceros agradecimentos ao 
Dr. Morais pelos seus bons serviços

Os serviços fúnebres:
LES ESPACES MEMORIA
2159, Boul. Saint-Martin E. Laval 
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório será sexta-feira 3 de fevereiro de 2023 das 
16h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. seguindo-se a 
missa às 9h30 na capela do Mausoleu St-Martin. Serã 
sepultada no cemitério Notre-Dame-de-Neiges. Reno-
vam com profunda saudade a missa do 7º dia que se 
realizará no 7 de fevereiro às 16h30 na igreja Nossa Se-
nhora de Fátima em Laval. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignareem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se ilhes associam na dor. Bem Haja.

†
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TAÇA DA LIGA: SPORTING  0-2  FC PORTO

A profecia para acabar com a maldição
Sérgio Conceição tinha avisado duas vezes: es-

queçam a beleza.
Parecia profecia.

Uma versão falada do «Pouco importa, pouco impor-
ta…»

E a Taça da Liga vai, finalmente, para o Museu do 
Dragão.

Após quatro finais, perdidas, duas com Conceição ao 
leme, já não falta o troféu de nenhuma prova nacional 
ao FC Porto.

Frente ao Sporting, numa final com uma primeira 
parte bem animada – com futebol –, e uma segunda 
com as emoções à flor da pele – e menos futebol – o 
FC Porto mostrou ser uma equipa com mais nervo e 
a experiência necessária para fazer em campo o que 
Conceição pedira mal a equipa se apurou para a final, 
e que repetiu na antevisão da partida.

Fê-lo depois de ver o Sporting ser bastante superior 
na primeira parte. E com muita sorte à mistura.

Aos 10m, Adán deu uma mãozinha ao dragão. Eustá-
quio rematou colocado de fora da área, mas o espanhol 
estava bem colocado, chegou à bola… mas deixou-a 
passar entre as mãos.

O 1-0 chegou, portanto, sem se ter feito muito por 
isso.

E logo a seguir, os leões festejaram o empate, num 
golo de Edwards, mas o VAR detetou um fora de jogo 
de 41 centímetros

E Sporting não se deixou abater pelo infortúnio e car-
regou, perante o FC Porto que pareceu até abdicar da 
bola. Era o troféu que interessava, lembram-se?

Ao minuto 36, a sorte vestiu-se de azul e branco. No 
espaço de poucos segundos, o Sporting acertou duas 
vezes nos ferros. Primeiro por Porro e logo a seguir 
por Pote.

Seria um sinal?
Depois, com o apito para o intervalo, foi-se também 

embora o futebol.
Na segunda parte jogou-se pouco. Discutiu-se dema-

siado. Lutou-se no mau sentido da palavra. Com pou-
ca bola e muitos nervos.

Paulinho foi expulso aos 72 minutos por ter atingido 
Otávio na cara.

Antes disso, já tinha havido chuva de cartões. E de-
pois disso lá continuou.

Ah, também houve um golo no meio de tantas que-
zílias. O golo que confirmou a conquista da Taça da 
Liga. Marcano marcou após jogada de Pepê na direi-
ta, num dos poucos momentos de futebol da segunda 
parte.

Sim, a Taça da Liga, outrora um troféu mal-amado, 
o que parecia amaldiçoado, vai para o Dragão. Mas o 
jogo não será lembrado pelo futebol que se praticou 
em campo.

Nem pelo triste espetáculo de uma festa apenas com 
a equipa vencedora no relvado, e com o conjunto der-
rotado já no balneário. 

E é uma pena. Mesmo já sendo um Clássico do fute-
bol português.
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1-Benfica	 50	 19	 16	 2	 		1	 48	 12
2-FC Porto 42 18 13 3   2 43 11
3-SC Braga 40 18 13 1   4 39 18
4-Sporting 35 18 11 2   5 38 19
5-Casa Pia AC 30 18   9 3   6 18 17
6-Vitória SC 27 18   8 3   7 17 20
7-FC Arouca 26 18   7 5   6 22 28
8-FC Vizela 24 18   7 3   8 22 18
9-Boavista 24 17   7 3   7 20 27
10-GD Chaves 22 18   5 7   6 17 23
11-Rio Ave 21 18   5 6   7 18 23
12-FC Famalicão 21 18   6 3   9 17 23
13-Portimonense 20 18   6 2 10 15 25
14-Estoril Praia 19 17   5 4   8 16 22
15-Gil Vicente 18 18   5 3 10 18 26
16-Santa Clara 14 18   3 5 10 12 23
17-Marítimo 13 18   3 4 11 11 33
18-Paços de Ferreira   9 19   2 3 14 12 35

 PTS  J V E    D GM   GS

18ª JORNADA
29/01 Casa Pia 2-1 Santa Clara
  FC Vizela 3-1 Rio Ave
  Boavista 4-2 Portimonense
  FC Famalicão 1-0 E. Praia
30/01 Vitória SC 2-1 GD Chaves
31/01 P. Ferreira 2-1 Gil Vicente
  FC Arouca 0-3 Benfica
01/02 Marítimo 0-2 FC Porto
  Sporting 5-0 SC Braga

19ª JORNADA
04/02 Santa Clara 10:30 Boavista
  Benfica 13:00 Casa Pia AC
  Estoril Praia 15:30 Vitória SC
05/02 GD Chaves 10:30 Marítimo
  SC Braga 10:30 FC Famalicão
  FC Porto 13:00 FC Vizela
  Gil Vicente 15:30 FC Arouca
06/02 Portimonense 14:00 P. Ferreira
  Rio Ave 16:15 Sporting

17ª JORNADA
29/01 Torreense 1-0 Farense
  SC Covilhã 1-2 FC Porto B
  CD Tondela 1-0 Nacional
  Vilafranquense 1-2 Moreirense
  Est. Amadora 4-1 Feirense
  CD Mafra 2-3 UD Oliveirense
  Leixões 2-1 FC Penafiel
30/01 B SAD 1-1 Trofense
31/01 A. Viseu 2-0 Benfica B

18ª JORNADA
03/02 Farense 15:15 Est. Amadora
04/02 Oliveirense 6:00 Vilafranquense
  Moreirense 9:00 A. Viseu
  Nacional 10:30 Torreense
  FC Porto B 10:30 B SAD
05/02 FC Penafiel 6:00 CD Mafra
  Trofense 9:00 Leixões
  Benfica B 9:00 CD Tondela
06/02 Feirense 13:00 SC Covilhã

1-Moreirense 43 18 13 4 1 38 17
2-Farense 34 18 10 4 4 31 21
3-Est. Amadora 33 18 8 9 1 29 17
4-Académico de Viseu 31 18 8 7 3 32 24
5-Vilafranquense 29 18 8 5 5 25 19
6-FC Porto B 27 18 7 6 5 24 18
7-CD Tondela 26 18 5 11 2 21 16
8-Feirense 24 18 5 9 4 25 22
9-UD Oliveirense 24 18 6 6 6 25 26
10-Benfica	B	 23	 18	 6	 5	 7	 32	 32
11-FC	Penafiel	 22	 18	 5	 7	 6	 17	 20
12-Leixões 21 18 5 7 6 18 19
13-Torreense 21 18 6 3 9 14 20
14-CD Mafra 20 18 5 5 8 23 31
15-Nacional 17 18 4 5 9 16 21
16-B SAD 16 18 4 4 10 25 34
17-Trofense 13 18 3 4 11 14 32
18-SC Covilhã 8 18 1 5 12 13 33

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

FINAL
Sporting  0-2  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

Carlos Queiroz chega esta terça-feira 
ao Qatar para assinar contrato
Carlos Queiroz chega esta 

terça-feira ao Qatar para 
assinar contrato com a 

federação do país. O treinador 
vai ser o novo selecionador na-
cional qatari, num contrato váli-
do até ao final do Mundial 2026 
(cerca de quatro anos, portanto).

Recorde-se que o contrato com a 
Federação do Irão terminou após 
o último Mundial, tendo Carlos 
Queiroz optado por não renovar 
contrato. Nesse sentido, o portu-
guês ficou livre e chegou a acordo para substituir Félix 
Sánchez.

O Qatar é a sétima seleção que o treinador orienta, 
depois de Portugal (duas vezes), Emirados Árabes 

Unidos, África do Sul, Irão (duas 
vezes), Colômbia e Egipto.

Enquanto viaja para o Qatar para 
assinar contrato, Carlos Queiroz 
deixou uma mensagem no Face-
book para fechar em definitivo o 
ciclo emocional com o Irão. 

«Ao embarcar para uma nova 
aventura, há muitas lembranças 
que guardo com grande alegria. 
Gostaria de partilhar a minha 
gratidão para com os meus gran-
des jogadores da Team Melli, para 

com o meu leal staff iraniano, para com a Federação e 
para com todos os que estiveram ao meu lado. Obri-
gado aos adeptos pelos anos de apoio e inspiração. Ao 
futuro», escreveu.

SPORTING 5-0 SP. BRAGA

Para ser candidato não basta parecer
Quem os viu e quem os vê.

Candidato, não é?
O Sp. Braga acabou a primeira metade da 

época como vice-líder, à frente do FC Porto e (bem 
à frente) do Sporting, mas começa muito mal a se-
gunda volta.

Em Alvalade, a equipa de Artur Jorge foi uma som-
bra da equipa competitiva, cheia de alma e tão difí-
cil de bater esta época.

Entrou em campo já atrás do FC Porto, que venceu 
na Madeira. E andou sempre atrás do Sporting.

Mas não atrás como quem persegue. Como quem 
quer chegar lá. Andou atrás sem parecer preocupar-
-se muito.

Quem os viu e quem os vê.
Afastados de todos os objetivos, não é?
Ainda a lamber as feridas da derrota na final da 

Taça da Liga, e precisar de correr muito para che-
gar ao pódio da Liga na segunda volta, o Sporting 
entrou em campo com vontade de mostrar quem é 
afinal a «equipa grande».

Marcou logo aos nove minutos por Morita. E ficou 
bem confortável na partida. Sobretudo, porque o 

Sp. Braga nunca ameaçou verdadeiramente.
Quando o japonês bisou a abrir a segunda parte e, 

logo a seguir, Niakaté viu o segundo cartão amarelo 

numa ação totalmente desnecessária, o jogo acabou 

para os arsenalistas.
E o Sporting aproveitou para acelerar e encher-se 

de confiança para o que aí vem da época.
Até o jogo se tornar um passeio para o Sporting. E 

um pesadelo para o Sp. Braga.
Edwards marcou o terceiro em slalom, aos 61m. 

Matheus Reis apontou o quarto com um golaço de 
fora da área aos 86m. E Pote fechou as contas já nos 
descontos, de penálti.

Cinco. 5-0 outra vez. Novamente em Alvalade. 
Pouco mais de um mês, o Sp. Braga volta a ser go-
leado em Alvalade.

Perante um Sporting que nesta quarta-feira pare-
ceu mesmo candidato, o Sp. Braga pareceu outra 
coisa qualquer. Mas nem sombra de candidato.

E para candidato não basta parecer. É preciso mos-
trá-lo. Todas as semanas.

Vale para os dois.
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Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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