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EMENTA FAMILIAL
com 1 frango inteiro
+1 jumbo batatas ou fritas
+1 grande salada a escolha

2 molhos doce ou picante
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Continuação na página 3

Marcelo Rebelo de SousaMarcelo Rebelo de Sousa
Vence as eleições Presidenciais
A noite eleitoral deste do-

mingo, dia 24 de janeiro de 
2021, foi de emoções, mas 

sem grandes espantos. Marcelo Re-
belo de Sousa renovou o mandato 
à primeira volta, Ana Gomes e An-

dré Ventura disputaram até à última 
o segundo lugar, a Esquerda (Marisa 
Matias e João Ferreira) deu um tram-
bolhão, Tiago Mayan Gonçalves foi a 
grande surpresa destas eleições e Vito-
rino Silva, mais conhecido por Tino de 

Rans, ficou em último.
Contudo, o resumo destas Presiden-

ciais não se faz em apenas quatro linhas. 
Os portugueses decidiram renovar a 
confiança em Marcelo Rebelo de Sousa 

ANNÉES 60ANNÉES 60
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FELIZ ANIVERSÁRIO

Marcelo Rebelo de Tudo

Além de ser o Presidente de to-
dos os portugueses, Marcelo 
é também o Presidente de to-

dos os resultados.
No momento em que escrevo, o Presidente da Repú-

blica tem e não tem Covid-19. Um teste deu positivo, 
outro deu negativo. Quando Aristóteles formulou o 
princípio da não-contradição, estava certamente longe 
de imaginar que, uns milénios depois, Marcelo Rebelo 
de Sousa o desmentisse, demonstrando, com o auxílio 
de uma zaragatoa, que é possível uma dada entidade 
ser, ao mesmo tempo, P e não-P. Além de ser o Presi-
dente de todos os portugueses, Marcelo é também o 
Presidente de todos os resultados. Provando mais uma 
vez ser o garante da estabilidade e do equilíbrio, tanto 
testa positivo como negativo. Por outro lado, permite 
que os adversários o acusem de não ter uma posição 
firme sobre coisa nenhuma. Nem quanto ao facto de 
estar infectado consegue decidir-se.

Quando acabava de escrever o parágrafo anterior, o 
Presidente fez novo teste que deu negativo. Vê-se que 
está a ponderar, escutando os vários argumentos, e a 
tentar decidir qual será o resultado mais sensato. O 
melhor é efectuar um torneio de testes, à melhor de 
sete, para tirar o caso a limpo.

Durante as poucas horas em que se pensou que o 
Presidente estava infectado, os seus adversários dese-

jaram-lhe as melhoras. É interessante notar, contudo, 
que cada um lhe desejou as melhoras à sua maneira. 
Ana Gomes desejou-lhe a falta de sintomas e um rá-
pido e franco restabelecimento. Marisa Matias de-
sejou as melhoras e fez votos de rápida recuperação. 
Tiago Mayan Gonçalves formulou o desejo de que o 
Presidente não desenvolvesse quaisquer sintomas, e 
apelou a uma rápida e forte recuperação. André Ven-
tura desejou também as melhoras e acrescentou que 
esperava que a saúde do Presidente se mantivesse in-
tacta e extraordinária, como tem sido até aqui. Vito-
rino Silva e João Ferreira desejaram apenas rápidas 
melhoras. Além disso, António Costa também deixou 
votos sinceros de rápida e completa recuperação. O 
único desejo que se apresenta como sincero é o do pri-
meiro-ministro, o que acaba por ser contraproducen-
te. Quando temos necessidade de dizer que estamos 
a ser sinceros, parece que poderia haver suspeitas de 
que a nossa sinceridade fosse, de algum modo, falsa. 
No que diz respeito às melhoras, quase todos desejam 
que sejam rápidas, mas quanto à recuperação há diver-
gências ideológicas importantes, que se reflectem no 
adjectivo escolhido. Ana Gomes quer que o restabele-
cimento seja franco, Mayan pretende que seja forte e 
António Costa deseja que seja completo. Por aqui se vê 
que todos os quadrantes políticos têm um contributo 
a dar, compondo um desejo colectivo muito mais rico. 
E Ventura acaba por mostrar, mais uma vez, que está à 
margem do sistema, por ser o único que, desejando as 
melhoras futuras, elogia a saúde passada do Presiden-
te, que considera extraordinária, como quem diz, re-
sumindo todo um pensamento político, “antigamente 
é que se estava bem”.

FELIZ ANIVERSÁRIO BRUNO
FAZ HOJE 25 ANOS

ELIZABETH CARREIRA FEZ ELIZABETH CARREIRA FEZ 
25 ANOS EM CADA PERNA,... LOL25 ANOS EM CADA PERNA,... LOL
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JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal

Urge refletir sobre Portugal

Sabendo os resultados das pre-
sidenciais em Portugal que de-
correram este domingo e tendo 

em conta a situação do país, urge fa-
zer uma reflexão sobre o país, sobre as propostas po-
líticas e acima de tudo sobre a cultura reinante nas 
esferas que lideram o país assim como no cidadão.

Marcelo Rebelo de Sousa, sem novidade, é recon-
duzido ao cargo que ocupou durante os últimos cin-
co anos. A sua destreza em ter pelo menos um pé em 
todos os campos políticos, acrescido do seu talento 
comunicativo temperado por afetos certamente foram 
fundamentais para o resultado que obteve. Mas o país 
precisa mais do que isto. O papel de presidente não é o 
mesmo de um primeiro ministro, contudo a contínua 
aposta na estabilidade, como só se de estabilidade o 
país vivesse, não é, ou não devia ser, a única motivação 
de um presidente. Muita coisa vai mal na nação lusita-
na e o povo sente-o e sabe-o. Contudo, iludido na sua 
ânsia de mudança sem contudo querer ser ameaçado 
na sua acomodada vivência, começam a derivar votos 
para extremismos e populismos que nada trazem nem 
trarão ao país. André Ventura, líder do Chega!, com 
a sua populista e narcisista abordagem à política cati-

va os descontentes que sentem-se mal mas não com-
preendem bem porquê. A ignorância joga aqui um 
papel fundamental, mas a ignorância não pode nem 
deve ser justificação para desresponsabilizar. Com um 
terceiro lugar muito próximo do segundo, de tal forma 
que podemos dizer um empate técnico face à absten-
ção (~63%), Ventura mostra que os descontentes estão 
a ganhar momento, mas que ao mesmo tempo não se 
importam do programa, ou não o sabem avaliar, pois 
o líder do Chega apela à desilusão das pessoas e não 
possui um programa específico, baseando-se mais na 
imagem do líder carismático que tudo sabe, tudo faz e 
tudo pode. Faz lembrar ditaduras, não faz? Não é en-
tão por acaso que ele tem o seu eleitorado nos esqueci-
dos do interior, nomeadamente nos redutos comunis-
tas: no distrito de Évora obtém 16,8%; no distrito de 
Beja 16,2%. Mas a marca alastra-se a outros distritos 
do interior: Bragança com 17,6%; Guarda com 14,3%; 
Portalegre com 14%. Todos estes distritos um sólido 
segundo lugar atrás de Marcelo Rebelo de Sousa. O 
que mostra isto? Um grande descontentamento no 
interior, mesmo com a esquerda tradicional ou mais 
recente como o Bloco de Esquerda. 

As verdadeiras lideranças, em diversos setores da 
política ao campo empresarial, mesmo no campo as-
sociativo, devem saber interpretar a vontade dos seus 
membros, dos seus eleitores, dos seus associados; tam-
bém devem saber reconhecer novos caminhos de de-
senvolvimento, mesmo que os seus eleitores, no caso 

dos políticos, não o reconheçam ou identifiquem. Esta 
característica falta muito aos líderes portugueses, em 
particular aos políticos; são bons gestores de expec-
tativas, sabem manobrar influências e amiguismos, 
nada mais. O barco navega ao sabor do vento, sem 
direção ou objetivo definido. Esta sensação de vazio 
penetra o espírito dos portugueses, choca-se com a le-
targia acomodadiça, entrando-se assim no ciclo vicio-
so de indefinição, de alheamento e indefinição. 

BEBÉS LINDO E FOFINHOS

BB CHAPÉU AZUL: COREY SOARES | BB CHAPÉU AMARELO: JOEY SOARES

MÃE: ALEXIE ANDRADE LOPES
PAI: RAFAEL SOARES
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Marcelo Rebelo de Sousa
Vence as eleições Presidenciais
com 60,70% dos votos. Aliás, deram-lhe mais cerca de 
oito pontos percentuais do que quando o ‘professor’ foi 
eleito Presidente da República pela primeira vez, em 
2016, com 52%, e ao contrário do que aconteceu com 
os seus antecessores Cavaco Silva e Jorge Sampaio. 
Mais, o ex-líder do PSD conquistou a vitória nos 308 
concelhos de Portugal, o que aconteceu pela primeira 
vez na história de Portugal.

Já Ana Gomes e André Ventura disputaram o segun-
do lugar até à última e durante horas. Foi preciso es-
perar pelo final do apuramento, pelos resultados dos 
grandes certos urbanos, em Lisboa, Porto e Setúbal, 
para desfazer as dúvidas. Já passavam das 22h30, quan-
do se soube que Ana Gomes tinha ficado em segundo 
lugar por uma unha negra, que é como quem diz, por 
apenas um ponto percentual (12,93% contra 11,90%).

Apesar da luta renhida, a antiga eurodeputada fez 
história, tornando-se na mulher mais votada de sem-
pre em Portugal e a primeira a conseguir um segundo 

lugar numas eleições presidenciais. Por sua vez, André 
Ventura, que tinha afirmado que se demitia da lideran-
ça do Chega, caso ficasse atrás da diplomata socialis-
ta, cumpriu a promessa. Mas, poucos minutos depois, 
anunciou a sua recandidatura ao cargo de presidente 

Continuação da página 1

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

do partido que criou.

Os grandes trambolhões da noite chegaram em 4.º e 
5.º lugares, com João Ferreira, apoiado pelo PCP, a não 
ultrapassar os 4,32% dos votos e Marisa Matias, apoia-
da pelo Bloco de Esquerda, a conseguir apenas 3,95%.

Tiago Mayan Gonçalves foi, como já muitos disse-
ram, o grande imprevisto deste sufrágio. 

O ‘desconhecido’ candidato apoiado pela Iniciativa 
Liberal conseguiu conquistar 3,22% dos portugueses 
que se dirigiram às urnas este domingo.

Em sétimo e último lugar ficou Vitorino Silva, mais 
conhecido por Tino de Rans, com apenas 2,94% dos 
votos, menos quase um ponto percentual do que em 
2016, quando se candidatou, pela primeira vez, a Be-
lém. Quem não faltou a estas eleições foi também a 
abstenção. Dos 9,3 milhões de eleitores inscritos em 
território nacional, apenas 4,2 milhões exerceram o 
seu direito. Portugal atingiu assim um novo máximo 
de abstenção para a escolha do Chefe de Estado.

RESULTADOS:
MARCELO REBELO DE SOUSA - 55,5 - 60,5%
ANA GOMES - 13,1 - 17,1%
ANDRÉ VENTURA - 10,1 - 14,1%
JOÃO FERREIRA - 3,3 - 6,3%
MARISA MATIAS - 2,4 - 5,4%
TIAGO MAYAN - 2,3 - 5,3%
VITORINO SILVA - 1,3 - 3,3%
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A vacina chinesa do Dória 

Inculcaram no presidente Bolsonaro (a CIA?) 
que nosso maior parceiro comercial era mau. E 
ele assumiu uma postura quixotesca a ponto de 

referir-se à vacina do Butantan como sendo a “vaci-
na chinesa do Dória” e que não iria comprar, tachan-
do o produto chinês como de baixa qualidade e ex-
perimental. Essa atitude néscia e mesquinha contra 
um parceiro importante não condiz com a realidade 
e também é ingrata, já que Bolsonaro pediu e teve 
ajuda dos chineses quando o leilão do pré-sal estava 
fadado ao fracasso. 

O presidente tomou a decisão inepta de investir bi-
lhões de dólares do Erário somente na Astrazeneca 
que não é tão inglesa assim. Desprezou a oferta da Pfi-
zer, a Moderna e outras. Já o Instituto Butantan não 
fez parcerias mais avançadas tecnologicamente por-
que não teria tempo e o investimento estava acima da 
capacidade. Aliás, tudo o que o Butantan fez para ter 
a Coronavac foi com recursos paulistas. Essas poucas 
vacinas que seriam para o estado estão sendo frater-
nalmente divididas com todos os brasileiros. 

No último 18 de janeiro, o Brasil teve um milésimo 
(1‰) da população morta pelo coronavírus, 210.299 
brasileiros que perderam a vida para uma doença evi-
tável por confinamento total (lockdown) e medidas 
de distanciamento e higiene. Mas o grande inimigo 
da Saúde e do Brasil é a logomania do presidente que 
ataca o confinamento, o distanciamento, o uso de más-
cara e, agora, a vacinação, pois ele não consegue ver 
que doentes e mortos não produzem, não consomem 
e custam caro. Logorreia de quem não ama a Pátria 
e por isso dizem que ele é o grande responsável pela 
morte dos 400 mil brasileiros que morrerão. 

E essas colocações perversas animam seus 17 milhões 
de seguidores odientos a minar as ações de preserva-
ção da vida que prefeitos e governadores fazem com 
enorme desgaste. Como se vê agora, uma segunda 

onda foi causada pelas praias cheias e grandes festas de 
fim de ano, quando uma grande quantidade de jovens 
foi contaminada, agora esses jovens assintomáticos 
contaminam os parentes e amigos nas festas e encon-
tros familiares. São os vampiros da vida: para aprovei-
tar a vida antes, ceifam a vida dos seus agora. 

A logomania do presidente é criminosa ao financiar 
com o Erário a produção de remédios não aprovados 
pela ANVISA para receitar aos pobres crédulos, como 
se pode ver no Código Civil, Decreto-Lei 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. 

O mais grave é causar epidemia, mediante a propa-
gação de germes patogênicos, Art. 267, com pena de 
reclusão de dez a quinze anos. Para o exercício ilegal 
da medicina, o Art. 282 estabelece pena de detenção 
de seis meses a dois anos. 

O crime de charlatanismo, Art. 283, consiste em 

anunciar cura por meio infalível, com pena de deten-
ção de três meses a um ano, e multa. E, mais, o curan-
deirismo, Art. 284, (I) prescrevendo qualquer substân-
cia, e (III) fazendo diagnósticos, a pena é detenção, de 
seis meses a dois anos. 

E ainda há a forma qualificada, Art. 285, se resultar 
em morte, dobra-se a pena. Militares e políticos que 
entendem deveriam esclarecer o insciente! 

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Pastelinhos de Polvo de Peniche

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
Seguros / Financeiros

SUDOKU

Estes pastelinhos são uma especialidade gastronómica de Peniche, 
região onde são confeccionado, desde os tempos mais remotos, com 
os polvos mais pequenos apanhados ao longo da costa ou como 
forma de aproveitamento das partes mais delgada dos tentáculos, 
depois de utilizadas as partes principais do polvo na confecção de 
outras receitas.

INGREDIENTES: 200 a 250 g de sobras de polvo cozido; 1 batata 
grande; 1 cebola roxa; 1 dente de alho; 2 ovos; 1 malagueta; 100 g 
de farinha; 1 colher (de sopa) de salsa picada; Sal e pimenta q.b.; 
Óleo para fritar.
PREPARAÇÃO: Descasque a batata, coza-a em água temperada 
com sal, escorra-a e esmague-a. Descasque e pique a cebola roxa 
e o dente de alho. Pique também a malagueta e corte o polvo cozido 
em pedaços pequenos. Numa tigela, misture a cebola, o alho, a ma-

lagueta, a salsa picada, a batata, a farinha, os ovos e o polvo e tempere com sal e pimenta. Leve ao frigorífico durante 
cerca de 1 hora. Depois frite colheradas do preparado anterior em óleo bem quente e abundante até ficarem douradinhas. 
Deixe escorrer sobre uma folha de papel de cozinha e sirva como entrada ou acompanhe com arroz de feijão.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

GUIA
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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 T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

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

SERVIÇOS CONSULARES

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOSO grupo Facebook
do jornal 

A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade 

portuguesa em 
Montreal

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Joe (...), hoje é o dia da sua tomada de posse. Filho-
te. 2 - Restrita. Terceira nota musical. 3 - Avenida (abrev.). Soluço com que 
ficam as crianças depois de chorar (regional). 4 - Ácaro que parasita espe-
cialmente as aves de capoeira. Agastar-se. 5 - O candidato “pop-up”. Grande 
talento (fig.). 6 - Comissão Europeia. Engordura. Observei. 7 - (...) Spector, 
produtor musical, figura excêntrica e mítica da história da pop, estava na 
prisão, devido ao assassinato da actriz Lana Clarkson (1939-2021). Princípio 
feminino que representa a passividade, a frieza e a obscuridade (Filosofia 
chinesa). Craque. 8 - Los Angeles. A unidade. Peça ou cada uma das peças 
que constituem as conchas de alguns animais. 9 - Uniform Resource Locator. 
Prefixo (privação). 10 - Vai manter fronteiras fechadas em 2021, mesmo com 
população vacinada. 11 - Lugar onde crescem agriões. Juízo. VERTICAIS: 
1 - Recitavam. Pena de ave, destinada a adornos. 2 - Prefixo (duas vezes). 
Fender. 3 - Dei entrada num país estrangeiro, para aí viver. Face inferior do 
pão. 4 - Quinhentos   um em numeração romana. Antes de Cristo (abrev.). 
Lutécio (s. q.). Interjeição designativa de dor. 5 - Sétima letra do alfabeto 
grego. A minha pessoa. Entidade inspiradora de um poeta. 6 - Opositor russo 
que regressou ao seu país e foi detido mal aterrou em Moscovo. Tálio (s. q.). 
7 - Originar. 8 - Tombou. Fruto do ananaseiro. 9 - Senão. Rio chinês muito 
visitado por turistas. 10 - “Conversas (...)”, onde sete cronistas do PÚBLICO 
conversam com os candidatos a Belém. 11 - Escudeiro. «Barriga (...) não 
quer camisa». «A» + «o».  
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M E M O R A N D U M

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

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

Nora: 450-628-5472

Você procura uma empresa e um patrão que 
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo 
valor? 

CONTACTE-NÓS
ROBERTO TAVARES

514-992-1586 OU
info@terrassementterranova.com

Companhia de construção e jardins procura pedreiros 
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na industria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

ANÚNCIOS

NECROLOGIA

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura 

homens para trabalhar nos jardins. Com 
ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de um empregado para a charcuteria/
carniceiro com ou sem expriência a tempo inteiro.e 
homem com licensa de condução para fazer entre-
gas ao domicílio e aos seus clientes.

514-849-3808

EMPREGOSEMPREGOS

EMPREGOSSERVIÇO

O HOMEM DA 
LIMPEZA

Ao domicílio ou comercial
Nova companhia de limpeza 

prontos a vos servir.

438-526-6395

EMPREGOS

† ANTÓNIO SARAIVA
1945 - 2021

Faleceu em Laval, no dia 1 de 
Janeiro de 2021, com a idade 
de 75 anos, o Sr. António Sa-
raiva, natural de Vila Do Conde, 
Portugal.
Deixa na dor sua conjugue, a 
Sra. Louise Beaulieu, sua fi-
lha Caroline (Nick Alamanos), 
seu filho Mark-Anthony, sua 
irmã Gina (Abilio Vasquez), 
sua cunhada Patricia (já faleci-
do Sebastian Saraiva), assim 
como outros restantes familia-
res e amigos. 
Por motivos da situação atual, 
podem enviar vossas condolências à familia através do 
site web da casa funerária Yves Légaré de Laval. Um 
encontro comemorativo terá lugar a uma data ulterior, 
para todos os que manifestarem interesse em participar.
Serviços fúnebres:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques (514) 595-1500
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem por este meio agradecer muito espe-
cialmente, o pessoal do hospital Cité-de-la-Santé, pelos 
cuidados e tratamentos administrados.
Para o António, a natureza em todos os seus aspectos 
fazia parte da sua ligação com a vida e suas motivações.
Se desejar, um donativo á Sociedade de proteção dos 
animais de Montreal, seria grandemente agradecido.

Procura-se uma senhora para fazer 
limpeza de uma casa com  experiência 

e honesta 3 vezes por semana para 
uma família calorosa e amigável na 

área de Cote-des-Neiges. 
Bom salário. 

Kate: 514 731 2176

Procuro senhora para fazer limpeza 
de uma cas, de 2 a 3 dias por semana 

no setor Côte-St-Luc.
Limpeza e lavanderia.
 Deve falar um pouco 

de francês ou inglês, sff.
514-817-8880

FALAMOS FRANÇÊS

Precisa-se de 
empregados como

assitentes na cozinha
no restaurantes e

trabalho geral à tempo inteiro ou parcial 
e com ou sem experiência. 

514-677-2918

† CRISPIM SILVA
1956-2021

Faleceu em Montreal, no dia 
19 de janeiro de 2021, com 64 
anos de idade, Senhor Crispim 
Silva esposo de Célia Claudio, 
natural de Bouro, Santa Marta, 
Amares, Portugal. Deixa na dor 
sua esposa, seu filho Marco 
(Cassandra), sua filha Vanessa 
(Nicholas), sua neta Vera, seu 
irmão, suas irmães; Custódia, 
Fernando, Manuela, Nativi-
dade e Fátima, cunhados/as, 
sobrinhos/as, famíliares e ami-
gos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Derivados as circunstâncias atuais, as celebrações fú-
nebres serão celebradas na privacidade dos familiares.
O Velório teve lugar segunda-feira 25 de janeiro de 
2021 das 15h às 18h. O funeral será celebrado de cor-
po presente hoje terça-feira 26 de janeiro de 2021 às 
10h na igreja Santa Cruz e será sepultado em cripta 
no cemitério Repos St-François D’Assise. Donativos à 
Société canadienne du cancer serão aceitos. A família 
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem 
Hajam.

NECROLOGIA

† ANTÓNIO PEDRO
FONSECA OLIVEIRA

1940-2021

Faleceu em Montreal, no 
dia 23 de janeiro de 2021, 
com 80 anos de idade, Se-
nhor António Pedro Fonse-
ca Oliveira esposo de Maria 
Amália Cordeiro, natural da 
Ribeira Quente, Açores. 
Deixa na dor sua esposa, 
seus irmãos/ãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, famíliares 
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778

O funeral será celebrado sexta-feira 29 de janeiro de 
2021 às 11h na igreja Santa Cruz e será sepultado em 
cripta no mausoléu La Pieta no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Missa do 30° aniversário de falecimento
CORNÉLIO MEDEIROS

1 de fevereiro de 1991

Cornélio são 30 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.

Descanse em paz.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa Rapidez. Amor: Arranje mais tempo para 
si mesmo. Vai ver que valerá a pena. Permita-se a 

si próprio viver com alegria e cultive-a diariamente. Saúde: 
Tome vitaminas para fortalecer o cérebro. Dinheiro: Período 
favorável a investimentos de maior amplitude.
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Poderá surgir um mal-
entendido na sua relação, mas com calma tudo se 
resolverá. Saúde: Este será um período favorável 

a este nível, aproveite para descansar. Dinheiro: Momento 
pouco propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que 
significa Ambição, Poder. Amor: Poderá viver uma 
aventura de grande importância para si. Saúde: 

Dê mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja 
materialista, só tem a perder com isso.
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

CARANGUEJO: Carta Dominante: a Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: 
Tenha cuidado pois pode perder aquilo que tanto 

trabalho lhe deu a conquistar. Saúde: Não sobrecarregue o 
seu corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso. 
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

LEÃO: Carta Dominante: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: 
Seja mais generoso com a sua cara-metade. Não 
prejudique a sua relação devido à sua teimosia. 

Saúde: Modere o consumo de doces. Dinheiro: Resista à 
tentação, não gaste mais do que tem projetado. 
Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Os 
seus filhos poderão fazer-lhe um convite irrecusável. 

Saúde: Cuidado com a alimentação, não coma gorduras. 
Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspeto financeiro, 
aproveite-o. 
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que 
significa Projetos. Amor: Poderá dar um passo mais 
sério na sua relação amorosa. Que o amor esteja 

sempre no seu coração! Saúde: Relaxe um pouco mais, 
anda muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Poderá zangar-se com 
um familiar, mas se colocar de lado o orgulho sairá 

vitorioso. Saúde: Pode ter uma dor ligeira de dentes.  
Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Estará 
tão feliz com a sua relação que todos irão notar 

tamanha satisfação. Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: 
Tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois ele está a ficar 
vazio. Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 10 de Copas, 
que significa Felicidade. Amor: Seja justo consigo 
mesmo e pense na sua felicidade. Saúde: Tome 

atenção à higiene dos seus pés; pode ocorrer o aparecimento 
de fungos. Dinheiro: Com trabalho conseguirá alcançar o 
sucesso. Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

AQUÁRIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Não 
sobrevalorize o aspeto físico, procure ver primeiro 

o que realmente as pessoas são por dentro. Não perca 
o contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: 
Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: 
Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro. 
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

PEIXES: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: Poderá sentir-se um 
pouco desanimado se está só. Saúde: Andará um 

pouco em baixo de forma, faça ginástica. Dinheiro: Se 
pretende adquirir algo de que gosta, este é o momento 
ideal. Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

O Presidente Marcelo
não terá vida fácil

Como era expectável, Marce-
lo Rebelo de Sousa foi eleito 
novamente à primeira volta, 

como Presidente da República com 60,7% dos votos 
e sabia-se a priori que não haveria hipótese de uma 
segunda volta, mesmo com a situação de pandemia, 
embora com uma abstenção elevada e que as sim-
páticas candidaturas de Marisa, Ana Gomes, André 
Ventura e afins não tiveram nenhuma possibilidade 
de bater o Professor Marcelo.

Esperando-se que o novo mandato seja a continua-
ção do anterior, Marcelo Rebelo de Sousa não terá 
vida fácil, dado que as circunstâncias pandêmicas 
irão condicionar enormemente a nossa vida política 
nacional e económica, mas o seu estilo forçosamente 
afetuoso e próximo das pessoas será o mesmo, embo-
ra a sua impaciente vontade de fazer as famigeradas 
selfies com o povo tenha que continuar hibernada, 
contra o gosto do Presidente eleito. 

No entanto, este novo mandato estará cheio de in-
certezas: quando estará o mundo livre da covid-19? 
Esta é a maior de todas as incertezas, mas o mundo 
científico e político dos diferentes países deve traba-
lhar a curto prazo para a vacinação da população do 
Planeta, tendo em vista a que as consequências desta 
pandemia não atrapalhe ainda mais a saúde pública 
e a situação económica e social dos países mais vul-
neráveis.

Num ano em que se exige ação firme para que se 
continue a conter a propagação do vírus, mas em que, 
ao mesmo tempo, é necessário começar a impulsionar 
as economias, o papel do Presidente vai continuar a 
ser de equilíbrio e gerido sobre brasas, para que o go-
verno de António Costa continue a ter as condições 
de governabilidade de que tanto Marcelo faz questão 
de proporcionar, apesar de alguns acusarem o Pro-
fessor de não ter sido Presidente da República, mas 
ministro da propaganda do Governo socialista, con-
siderando que este colaboracionismo foi exagerado, 
no entender, sobretudo, dos seus apoiantes da direita. 

Marcelo Rebelo de Sousa, que se diz católico fer-
voroso e até vai a Fátima rezar, não tem sido um 
baluarte do catolicismo, nem tão-pouco do cristia-
nismo, preferindo abrir os braços à esquerda caviar, 
no pressuposto de que se quer manter equidistante, 
mas mantendo-se próximo e dando cobertura a ma-
térias fraturantes da sociedade portuguesa, tão cara à 
esquerdizante população portuguesa, contradizendo 
muitas das suas posições e convicções. 

Quem esfrega as mãos de contente é precisamente 
o Primeiro-Ministro António Costa, que quer con-
tinuar a governar, tendo o Presidente Marcelo como 
grande suporte institucional, mas o seu Partido So-

cialista sai destas eleições esfrangalhado, com muitos 
apoiantes de Ana Gomes a não perdoar o Secretário-
-geral e o Presidente do PS, Carlos César, pela falta de 
solidariedade partidária, provocando ressabiamentos 
internos que importa acompanhar como serão sara-
dos.

Se tentarmos ser equidistantes quanto à avaliação 
do desempenho do Presidente da República, não te-
remos dúvidas de o qualificar como positivo para a 
estabilidade política, incluindo alguns alertas que o 
chefe de Estado lançou ao Governo socialista, e aos 
reparos feitos na promulgação da legislação emanada 
do Executivo de António Costa. 

Importa, no entanto, lembrar que o candidato Mar-
celo Rebelo de Sousa não veio na campanha eleito-
ral aos Açores, como o fez da primeira vez e que ele 
quando cá veio passou, foi simbolicamente a Rabo de 
Peixe, onde eu tive a oportunidade de o acompanhar 
pelas ruas da Vila e esteve ao meu lado a participar 
na eucaristia dominical. Não me esqueço da promes-
sa que fez naquele dia, afirmando na frente de vários 
eleitores que viria visitar esta mal-amada localidade 
açoriana se ganhasse as eleições. Pelos vistos, ele ga-
nhou, foi Presidente da República durante estes anos, 
mas esqueceu-se, como tanto outros, de cumprir a 
promessa. Encontrei o Presidente em algumas cir-
cunstâncias e sempre lhe ia lembrando da promessa 
que estava por cumprir. A resposta de Sua Excelência 
foi sempre a mesma: da próxima lá estarei… A abs-
tenção ali foi de 88,4%. Oxalá que seja neste mandato.

Entretanto, a música é outra e o Presidente da Re-
pública Portuguesa sabe que não é uma figura irrele-
vante e decorativa da nossa vida democrática, porque 
vivemos num sistema político semi-presidencial, pelo 
que irá exercer o seu magistério de influência com 
mais autoridade e com maior contundência, sempre 
atento à ação dos atores políticos, dos agentes eco-
nómicos, sociais e culturais. Neste segundo mandato 
prevê-se uma dura crise económica e social e haverá 
muitas mais dificuldades para obter maiorias na As-
sembleia da República, pelo que o Presidente terá de 
intervir com mais acuidade.

 
Marcelo Rebelo de Sousa, num tom triste, no seu 

discurso de vitória, na Faculdade de Direito, come-
çou a sua intervenção, sem apoiantes, nem familia-
res, a prestar homenagem às vítimas da pandemia e 
dizer que os portugueses anseiam por um horizonte 
de esperança e que o combate ao vírus seja de facto a 
prioridade nacional.

"Esta reeleição não foi um cheque em branco. Desse 
sinal tirarei devidas ilações", disse o Presidente elei-
to e que a pandemia é “mais um combate daqueles 
muitos que em quase 9 séculos foram o melhor da 
História de Portugal e mais um combate que, custe o 
que custar, vamos vencer”. Terminou como há cinco 
anos: “Que acima de uns e de outros, sem separar uns 
e outros, viva Portugal”.

REDES SOCIAIS ACUSADAS DE RADICALIZAR UTILIZADORES
A invasão ao Capitólio do dia 6 de de janeiro fez com que empresas tecnológicas como o Facebook e o Twitter banissem o então Presidente 
Donald Trump das respetivas plataformas. O incitamento ao ódio foi um dos argumentos apontados por estas empresas mas, aparentemente, os 
democratas dos EUA não acham que Trump tenha sido o único culpado pelo incidente. Como conta o Business Insider, alguns elementos da ala 
democrata dos EUA enviaram uma carta aos CEOs do Facebook, Google e Twitter a acusá-los de radicalizar os utilizadores destas plataformas. 
“Na quarta-feira, dia 6 de janeiro, o Capitólio dos EUA foi atacado por uma insurreição de uma multidão violenta e radicalizada, em parte devido 
à ressonância digital que as vossas empresas criaram, construíram e mantiveram”, pode ler-se nesta carta.
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VARDI

NOVO MACBOOK AIR SERÁ (AINDA) MAIS FINO E LEVE
A Bloomberg adiantou recentemente que a Apple está a trabalhar em novos modelos dos seus portáteis MacBook Pro, avançando também com 
a informação de que será lançada uma nova versão do MacBook Air. Na altura a publicação norte-americana tinha poucas informações sobre o 
novo modelo do MacBook Air, estando agora na posição de avançar que o computador será mais leve, mais fino e terá conetor MagSafe assim 
como o muito falado processador M1. Além disso, a moldura de ecrã também será mais reduzida em favor de um painel de maiores dimensões. 
A informação que circula neste momento dá conta que o MacBook Air será lançado no final do ano, com indicações de que também poderá ser 
adiado para 2022 se tal for necessário.

O  famoso site norte-ame-
ricano especializado em 
bandas desenhadas www.

CBR.com apresentou em janeiro uma lista com os 
10 quadrinhos de personagens brasileiros que os fãs 
deveriam ler.

A lista é bem eclética mas "peca na largarda" porque 
apresenta nas posições 10, 9 e 8 somente personagens 
do Maurício de Sousa, na ordem: Turma da Mônica, 
Chico Bento e Penadinho. Não que o autor mais fa-
moso do Brasil (entre os brasileiros) não mereça estar 
na lista mas, seu universo não precisaria ocupar três 
posições, tirando assim oportunidades para apresen-
tar outras criações como Necronauta, Tribunal, Lorde 
Kramus, Amanhecer, e Papo-Amarelo, por exemplo.

Zé Carioca ser o primeiro da lista faz todo sentido 
uma vez que para os norte-americanos, ele é o perso-
nagem que ainda mais representa a cultura brasileira. 
Infelizmente, o texto da lista pouco comenta a atual 
produção de histórias que estão sendo feitas pela Cul-
turama com artistas brasileiros capitaneados por Paula 
Maffia.

O Doutrinador de Luciano Cunha, não poderia dei-
xar de constar, uma vez que foi um dos poucos per-
sonagens originários de quadrinhos brasilerios que 
conseguiu virar uma mega-produção cinematográfica 
com direito a séries, filmes e bonequinhos, deixando 
muito criador com inveja. O persoangem virou polê-
mica graças ao momento político em que foi lançado, 
mas que em nada tiram a qualidade da história, que 
segue coerente com as opiniões partidárias do próprio 
autor. 

Já a personagem Jaguara, criada por Altemar Domin-
gos, que aparece na sexta posição poderia subir alguns 
degraus no pódio, pois além de ousada, hoje ela é a 
representação que o brasileiro não sabe dar valor aos 
seus artistas e criadores. A personagem foi lançada em 
2005 mas somente agora por causa do lançamento da 
Mulher-Maravilha do Amazonas, da DC Comics, é 
que a verdadeira guerreira índigena que enfrenta seres 
do folclore brasileiro entrou em evidência.

Luluzinha não faz o menor sentido estar na lista pois 
é uma versão adolescente da personagem Little Lulu 
e, afinal, franquias do Street Fighter ou do Megaman 
produzidas nos anos 90 foram muito mais importantes 
e divertidas.

As agradáveis supresas são a série Holy Avenger, que 
realmente até hoje é um sucesso de vendas e público; 
Combo Ranger que marcou uma geração e o bacanís-
simo XDragoon, contado as aventuras de um aliení-
gena com aparência de Dragão e Renata, sua aliada 
terrestre. 

Polêmica ou não, a lista dá holofotes para a produ-
ção brasileira e mostra que seus criadores são fortes no 
mercado de bandas desenhadas.

Curiosa lista traz 10 quadrinhos
brasileiros para serem lidos.
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O  famoso site norte-ame-
ricano especializado em 
bandas desenhadas www.

CBR.com apresentou em janeiro uma lista com os 
10 quadrinhos de personagens brasileiros que os 
fãs deveriam ler.
A lista é bem eclética mas "peca na largarda" por-
que apresenta nas posições 10, 9 e 8 somente per-
sonagens do Maurício de Sousa, na ordem: Turma 
da Mônica, Chico Bento e Penadinho. Não que 
o autor mais famoso do Brasil (entre os brasilei-
ros) não mereça estar na lista mas, seu universo 
não precisaria ocupar três posições, tirando assim 
oportunidades para apresentar outras criações 
como Necronauta, Tribunal, Lorde Kramus, Ama-
nhecer, e Papo-Amarelo, por exemplo.
Zé Carioca ser o primeiro da lista faz todo senti-
do uma vez que para os norte-americanos, ele é o 
personagem que ainda mais representa a cultura 
brasileira. Infelizmente, o texto da lista pouco co-
menta a atual produção de histórias que estão sen-
do feitas pela Culturama com artistas brasileiros 
capitaneados por Paula Maffia.
O Doutrinador de Luciano Cunha, não poderia 
deixar de constar, uma vez que foi um dos pou-
cos personagens originários de quadrinhos bra-
silerios que conseguiu virar uma mega-produção 
cinematográfica com direito a séries, filmes e bo-
nequinhos, deixando muito criador com inveja. O 
persoangem virou polêmica graças ao momento 
político em que foi lançado, mas que em nada ti-
ram a qualidade da história, que segue coerente 
com as opiniões partidárias do próprio autor. 
Já a personagem Jaguara, criada por Altemar Do-
mingos, que aparece na sexta posição poderia su-
bir alguns degraus no pódio, pois além de ousada, 
hoje ela é a representação que o brasileiro não sabe 
dar valor aos seus artistas e criadores. A persona-
gem foi lançada em 2005 mas somente agora por 
causa do lançamento da Mulher-Maravilha do 
Amazonas, da DC Comics, é que a verdadeira 
guerreira índigena que enfrenta seres do folclore 
brasileiro entrou em evidência.
Luluzinha não faz o menor sentido estar na lista 
pois é uma versão adolescente da personagem Lit-
tle Lulu e, afinal, franquias do Street Fighter ou do 
Megaman produzidas nos anos 90 foram muito 
mais importantes e divertidas.
As agradáveis supresas são a série Holy Avenger, 
que realmente até hoje é um sucesso de vendas e 
público; Combo Ranger que marcou uma geração 
e o bacaníssimo XDragoon, contado as aventuras 
de um alienígena com aparência de Dragão e Re-
nata, sua aliada terrestre. 

Curiosa lista traz 10 quadrinhos
brasileiros para serem lidos.

DANIEL
VARDI

Divulgação

01 Zé Carioca

03 XDragoon

05 Luluzinha Teen

07 Holy Avenger

09 Chico Bento

02 Doutrinador

04 Combor Ranger

06 Jaguara

08 Penadinho

10 Turma da Mônica

007 – SEM TEMPO PARA MORRER
É ADIADO PARA 8 DE OUTUBRO
Um dos primeiros filmes a ter a chegada aos 

cinemas adiada por causa do coronavírus, 007 
– Sem Tempo Para Morrer foi novamente realo-
cado pela MGM e pela Universal. O longa agora 
está marcado para o dia 
8 de outubro, data oficia-
lizada em post na conta 
da franquia no Twitter.

Esse é o terceiro adia-
mento de Sem Tempo 
Para Morrer. Original-
mente marcado para 
abril de 2020, o último 
filme de Daniel Craig 
como James Bond foi 
adiado para novembro 
do ano passado e de lá 
para 2 abril. A mudan-
ça para outubro já vinha sendo especulada na 
semana passada, quando o Reino Unido voltou 
a adotar medidas mais rigorosas de isolamento 
social.

SONY ADIA ADAPTAÇÃO
DE UNCHARTED PARA 2022
A Sony anunciou nesta quinta-feira (21) uma 

mudança drástica no seu calendário de lança-
mentos. Por causa da pandemia do coronavírus, 
o estúdio remarcou a adaptação cinematográfica 
de Uncharted, estrelado por Tom Holland e Mark 
Whalberg, para 11 de fevereiro de 2022. Outra 
grande aposta do estúdio, Ghostbusters: Mais 
Além, com Paul Rudd e Carrie Coon, foi adiado 
para 11 de novembro de 2021 (via The Wrap).

Cinderella, estrelado por Camila Cabello e Billy 
Porter, agora chega aos cinemas em 16 de julho, 
enquanto Peter Rabbit 2: O Fugitivo para 11 de 
junho.

THANOS ESTARÁ EM OS ETERNOS,
DIZ CO-CRIADOR DO PERSONAGEM
Thanos deve aparecer em Os Eternos, de 

acordo com uma nova declaração do co-criador 
do personagem, Jim Starlin. Conversando com 
Brandon Davis no podcast Phase Zero, Starlin 
revelou:

"Eu acredito ter ouvido rumores de que ele re-
tornará em coisas diferentes. Eu acho que ouvi... 
confirmado da Marvel Studios de que ele esta-
rá... ou pelo menos aparecerá dentro dos Eter-
nos, então ele ficará por aqui. Não é algo que 
eu estou inventando, é algo que eu li em algum 
lugar". Apesar da aparente hesitação de Star-
lin, a aparição de Thanos já foi indicada em ou-
tros momentos. Na galeria interativa da Marvel, 
Avengers S.T.A.T.I.O.N., uma imagem de des-
crição do vilão de Vingadores já havia indicado 
uma aparição do personagem no vindouro filme 
do MCU. A informação também faz sentido com 
uma declaração de Kevin Feige em 2019, que 

sugeriu uma conexão de Thanos com Eternos, 
sem confirmar uma aparição no filme: "Nos qua-
drinhos, o Thanos era um [metade] Eterno e tal-
vez existam conexões, mas esse filme é sobre 
introduzir esses 10 novos personagens, que são 
interpretados por um incrível elenco. Estamos fo-
cando nisso”, disse Feige.
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Consumir açafrão pode ser
essencial para a longevidade

Nos últimos anos, 
uma especiaria 
vem ganhando po-

pularidade na média por sua alegação 
de ser capaz de curar doenças comuns 
como a gripe e a sua capacidade mila-
grosa de reduzir a inflamação. A cúr-
cuma (Curcuma longa) é a principal 
especiaria usada em muitos pratos in-
dianos famosos. Se você nunca ouviu 
falar de açafrão ou cardamomo, você 
deve procurar um novo conselheiro de 
saúde.

Comummente conhecida na Índia 
como a “Rainha das Especiarias”, é 
considerada por muitos naturopatas, 
nutricionistas, médicos e praticamente 
qualquer pessoa no nosso sistema solar 
como um superalimento.

No artigo a seguir, mergulharemos nos 
benefícios do açafrão para a saúde e, ao 
mesmo tempo, apresentaremos diferen-
tes maneiras de consumi-lo.

O QUE É AÇAFRÃO?
A cúrcuma ou cardamomo é uma es-

peciaria usada na Índia e nos países vi-
zinhos há mais de 5.000 anos. Este super 
tempero é tão nutritivo quanto delicio-
so. Com um toque de menta, limão e o 
seu sabor defumado, é popular na culi-
nária asiática. A cúrcuma também con-
tém uma grande variedade de vitaminas 
em minerais essenciais para os seres hu-
manos manterem um estilo de vida sau-
dável. De acordo com a preparação de 
saúde, o açafrão contém traços de cál-
cio, magnésio, ferro, riboflavina, niacina 
e vitamina C. Além disso, por causa da 
sua rica cor laranja, o açafrão é repleto 
de antioxidantes importantes que são 
importantes para uma longevidade sau-

dável, em geral.

BENEFÍCIOS PARA
A SAÚDE DA CÚRCUMA
Como mencionado anteriormente, 

a cúrcuma pode ser um antídoto para 
muitas doenças e problemas de saúde 
que enfrentamos hoje. Aqui estão al-
guns dos seus benefícios.

(1) A cúrcuma reduz a inflamação
O cardamomo ou açafrão é carrega-

do com um composto super poderoso 
chamado curcuminóides. Quando este 
composto atinge a corrente sanguínea 
de uma pessoa, ele afeta o corpo, di-
minuindo a inflamação causada por 
estresse, alimentos e meio ambiente. É 
importante observar que a maioria dos 
médicos no nosso mundo ocidental 
concorda com o fato de que a inflama-
ção é a principal causa da maioria dos 
principais problemas de saúde. A cúrcu-
ma pode controlar a inflamação, o que 
pode aumentar e prolongar a sua vida. 

(2) A cúrcuma pode
aumentar a função cerebral
Para aqueles que sabem ou não sabem, 

a cúrcuma pode aumentar a capacidade 
do cérebro. De acordo com os cientistas, 
a cúrcuma pode aumentar os níveis de 
BNDF do seu cérebro. Em outras pala-
vras, o BNDF ou fator neurotrófico de-
rivado do cérebro é um tipo de hormô-
nio do crescimento que oferece suporte 
a novas conexões entre os neurónios. Ao 

fazer isso, a cúrcuma pode potencial-
mente prolongar a longevidade, garan-
tindo conexões adequadas no seu cére-
bro e prevenindo doenças relacionadas 
à idade.

(3) O cardamomo pode
reduzir as doenças cardíacas
É fato, as doenças cardíacas são o 

maior número de mortes no mundo. Há 
décadas, pesquisadores médicos investi-
gam a causa desse assassino com várias 
conclusões. A cúrcuma pode reduzir 
os nossos riscos de doenças cardíacas, 
melhorando a função do endotélio, o 
revestimento das células sanguíneas. 

BRYAN SA PIMENTEL
fullbodyathletics@gmail.com
Cronista sobre a saúde física
Prop.: Fullbody Athletics

Quando o endotélio de uma pessoa está 
saudável, ele previne doenças cardíacas 
regulando a pressão arterial, a coagula-
ção do sangue e outras doenças cardía-
cas relacionadas. A pesquisa sugere que 
o consumo de açafrão pode melhorar a 
função endotelial.

(4) A cúrcuma pode
ajudar com artrite
Os curcuminóides são um poderoso 

composto anti-inflamatório encontrado 

na cúrcuma. A artrite e a dor da artrite 
são geralmente conhecidas como uma 
condição na qual se pode testemunhar a 
inflamação das articulações. A cúrcuma 
pode ajudar a curar ou reduzir a dor da 
artrite, diminuindo a inflamação ao re-
dor das articulações. Certos estudos de-
monstram que a cúrcuma é mais eficaz 
em casos de artrite do que certos anti-
-inflamatórios. 

Se você tiver alguma dúvida sobre nu-
trição, musculação ou saúde holística, 
pode visitar meu site: fullbodyathletics.
com e mandar um email.

Paz e amor

   www.fullbodyathletics.com   www.fullbodyathletics.com
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1-Sporting 36 14 11 3 0 31 9
2-FC Porto 35 15 11 2 2 37 17
3-Benfica	 33	 15	 10	 3	 2	 30	 15
4-Paços de Ferreira 28 15 8 4 3 22 12
5-SC Braga 27 14 9 0 5 23 15
6-V. Guimarães 26 14 8 2 4 19 13
7-Moreirense 18 15 4 6 5 13 17
8-Santa Clara 18 15 5 3 7 15 19
9-Marítimo 17 15 5 2 8 16 21
10-Rio Ave 15 15 3 6 6 11 18
11-Belenenses SAD 15 15 3 6 6 8 12
12-CD Tondela 15 15 4 3 8 13 25
13-Portimonense 15 15 4 3 8 12 19
14-Nacional 14 15 3 5 7 13 20
15-FC Famalicão 14 15 3 5 7 16 26
16-Gil Vicente 13 14 3 4 7 10 16
17-Farense 12 14 3 3 8 15 20
18-Boavista 11 14 1 8 5 14 24

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
24/01 Marítimo 0-3 P. Ferreira
  Moreirense 2-2 Portimonense
  FC Famalicão 0-1 Guimarães
25/01 Belenenses SAD 2-0 Tondela
  Rio Ave 1-2 Santa Clara
  Benfica 1-1 Nacional
  Farense 0-1 FC Porto
26/01 SC Braga 14:45 Gil Vicente
  Boavista 16:15 Sporting

16ª JORNADA
30/01 Nacional 10:30 Famalicão
  CD Tondela 13:00 Farense
  Portimonense 15:30 Boavista
31/01 V. Guimarães 10:00 Marítimo
01/02 Santa Clara 12:00 Belenenses
  FC Porto 14:00 Rio Ave
  Moreirense 14:45 SC Braga
  Sporting 16:30 Benfica
02/02 Gil Vicente 15:15 P. Ferreira

1-Estoril Praia 38 17 11 5 1 28 10
2-Académica OAF 32 16 9 5 2 21 10
3-Feirense 31 17 9 4 4 26 16
4-FC Vizela 28 16 8 4 4 23 22
5-GD Chaves 27 17 8 3 6 22 19
6-FC	Penafiel	 25	 17	 7	 4	 6	 26	 25
7-Casa Pia 25 17 6 7 4 22 25
8-CD Mafra 24 16 7 3 6 22 18
9-FC Arouca 24 17 6 6 5 16 16
10-Leixões 20 16 5 5 6 17 19
11-Benfica	B	 19	 17	 5	 4	 8	 28	 25
12-UD Oliveirense 18 17 4 6 7 16 23
13-SC Covilhã 17 15 4 5 6 16 16
14-CD Cova Piedade 16 16 4 4 8 18 25
15-Vilafranquense 16 15 3 7 5 14 19
16-A. de Viseu 16 16 3 7 6 12 17
17-FC Porto B 13 17 3 4 10 22 31
18-Varzim 11 17 2 5 10 10 23

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
22/01 UD Oliveirense 1-1 Varzim
  FC Penafiel 2-2 Feirense
24/01 CD Mafra 1-1 Estoril Praia
  GD Chaves 2-1 FC Arouca
25/01 FC Porto B 1-1 Benfica B
  Casa Pia 2-1 C. Piedade
26/01 Vilafranquense 10:00 Vizela
  Académica 12:00 Leixões
03/03 SC Covilhã 10:00 A. Viseu

18ª JORNADA
30/01 GD Chaves 6:00 Feirense
  UD Oliveirense 12:00 Vizela
31/01 Vilafranquense 6:15 Benfica B
  Académica 9:00 A. Viseu
  FC Porto B 10:00 Varzim
  Casa Pia 12:00 Leixões
02/02 Mafra 12:00 C. Piedade
  FC Arouca 15:00 E. Praia
03/02 SC Covilhã 15:00 FC Penafiel

MEIAS-FINAIS
19/01 Sporting  2-1  FC Porto
20/01 SC Braga  2-1  Benfica
FINAL: 
23/01 SPORTING 1-0 SC BRAGA

QUARTOS-DE-FINAL
27/01 Marítimo 15:15 Estoril Praia
28/01 Benfica 16:15 Belenenses SAD
29/01 SC Braga 14:45 Santa Clara
  Gil Vicente 15:45 FC Porto

TAÇA DA LIGA: SPORTING 1-0 SP. BRAGA

D. Pedro – o Porro conquistou Leiria
aos Guerreiros com um tiro de canhão
Um disparo bastou para os leões derrotarem 

os Guerreiros e vencerem a batalha de Leiria 
– nova casa do troféu para os próximos anos.

O Sporting levantou a Taça da Liga pela terceira vez, 
um objetivo que também o adversário perseguia, e o 
Sp. Braga, agora numa decisão longe de casa, perdeu 
em semana de comemoração do centenário a coroa 
conquistada há um ano.

D. Pedro – o Porro foi o herói de leão ao peito que 
deu a estocada decisiva nos Guerreiros numa batalha 
travada sob o castelo altaneiro em noite de rigoroso 
vendaval. Debaixo de chuva e de vento, com um rel-
vado encharcado, onde a bola mal rolava, tentou-se 
jogar futebol. A tentativa deu quase sempre erro com 
o 3-4-3 leonino encaixado no 4-2-3-1 variável do Sp. 
Braga sem que houvesse grande emoção durante mais 
de meia-hora. Se o Sp. Braga lançava a velocidade de 
Galeno sobre o flanco esquerdo, o esférico prendia e 
comprometia o contra-ataque. Do lado contrário, a 
tração de TT não lhe dava características de todo-o-
-terreno e Pote só apareceu em cima do intervalo, num 
remate em esforço travado por Matheus. Antes disso, 
a decisão: um tiro de canhão de Porro, que descoberto 
por Gonçalo Inácio atirou cruzado e certeiro, tornan-
do as redes em chamas (sim, havia esse engenho por 

trás das balizas). Apesar de uma primeira parte equi-
librada (com 50-50 em posse de bola), o Sporting foi a 
vencer para o intervalo. O Sp. Braga lançou Paulinho 
para o segundo tempo e tomou a iniciativa de jogo.

E o Sporting? Bom, o Sporting foi jogando no erro do 
adversário. Enfim, houve futebol!

O leão não confinou por completo. Mas quase. Che-
gou-se à frente por Pote e Sporar, mas do lado contrá-
rio encontrou uma barragem de artilharia pesada.

1, 2, 3… Fogo! E Iuri Medeiros sentou Feddal e rema-
tou para defesa de Adán.

1, 2, 3… Fogo! E dois minutos depois Paulinho dis-
parou à barra!

1, 2, 3… Bem, o resto já sabem. Al Musrati atirou a 
rasar o poste, Esgaio até introduziu a bola na baliza, 
mas estava em fora de jogo.

Resumindo, o Sp. Braga que ao intervalo tinha me-
nos remates (5-2) e cantos (2-1) virou por completo a 
estatística (7-13 e 3-7, respetivamente), sem, contudo, 
virar o marcador.

No fim, até a chuva parou para contemplar a fes-
ta, com fogo e «confetti», e os vencidos ficaram para 
aplaudir. Por mais dura que seja a batalha, por mais 
inglório que seja o seu desfecho, um Guerreiro não 
perde a galhardia. MAISFUTEBOL

RIO AVE  1-2  SANTA CLARA

O triunfo que poucos viram
No meio de um forte nevoeiro, açorianos che-

garam ao golo do triunfo aos 89 minutos. O 
estreante Morita foi o D. Sebastião que sal-

vou os insulares frente ao Rio Ave (1-2).
No regresso de Daniel Ramos a Vila do Conde, os 

Santa Clara começou melhor a partida e 
teve duas boas situações para abrir o mar-
cador. Cryzan não acertou bem na bola e 
pouco depois, Costinha cruzou bem, mas 
nenhum colega chegou para o desvio.

Ora depois de dois avisos, Carlos Júnior 
fez o 1-0. Tudo começa num mau passe 
de Aderllan para o corredor central, Cos-
tinha recuperou e deixou em Cryzan que 
isolou o brasileiro. O trabalho de Carlos Júnior foi sen-
sacional e deixou os forasteiros na frente (24m).

Erras tu, erro eu. Volvidos dois minutos, um mau 
atraso de Villanueva para Marco, deixou a bola em 
Dala. O génio do angolano saltou-se e só foi travado 
pelo guarda-redes açoriano. Já a recarga de Meshino 
foi indefensável. 1-1.

O empate manteve-se até ao intervalo, o que foi natu-
ral visto que as oportunidades de golo escassearam no 
que restou da primeira parte. 

O segundo tempo foi distinto. 
Teve mais oportunidades e ao mesmo tempo, mais 

quezílias e faltas. Faltou qualidade, mas 
sobrou emoção.

Logo a abrir Costinha esbanjou uma 
soberana oportunidade em plena gran-
de área. Na resposta, Geraldes e Dala 
não tiveram arte para bater Marco. A 
melhor ocasião de toda a etapa com-
plementar foi de Cryzan num pontapé 
de fora da área, porém, Kieszek travou 

quando estava... sentado. Numa fase em que era difícil 
ver para o relvado devido ao nevoeiro, o Santa Clara 
chegou ao triunfo: Costinha conseguiu encontrar Mo-
rita na área e o japonês fez o 1-2. 

Os vilacondenses forçaram o empate por Ronan por 
três vezes seguidas, mas a falta de frieza do brasileiro 
não evitou o desaire. MAISFUTEBOL

RESULTADOS
NOME DO JOGADOR J G
1-Mohamed Bouldini [Académica OAF] 16 10
2-Gonçalo Ramos [Benfica]   5   7
2-Abel Camará [CD Mafra] 14   7
2-Yakubu Aziz [Estoril Praia] 15   7
5-Abraham Marcus [Feirense]   9   6
5-Stevy Okitokandjo [CD Mafra] 13   6
5-Nenê [Leixões] 16   6




