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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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A data para a realização do 
XVIII Congresso Regional 
do partido foi aprovada na 

reunião da Comissão Regional do PS/
Açores, realizada no sábado, por vi-
deoconferência.

O PS, liderado por Vasco Cordeiro, 
deixou de governar nos Açores depois 
das eleições legislativas regionais de ou-
tubro de 2020, em que o PSD, CDS-PP 
e PPM formaram uma coligação apoia-
da por acordos de incidência parlamen-

tar com o Chega e a Iniciativa Liberal.
O executivo açoriano é agora liderado 

pelo presidente social-democrata José 
Manuel Bolieiro, sendo seu vice-presi-
dente Artur Lima, líder do CDS-PP nos 
Açores.

Na reunião de sábado, o órgão máximo 
do PS entre congressos na região delibe-
rou também agendar para 04 e 05 de 
junho a eleição do novo presidente do 
PS/Açores, sendo que o ato eleitoral irá 
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POESIA DA SEMANA

Nação doente e disfuncional

É nestas alturas que a gente pen-
sa se não seria melhor que 
Portugal fosse mais parecido 

com um daqueles países chatos, tais como, digamos, 
a Bélgica. 

Calma. Tenho amigos que são 
belgas, e defendo que eles devem 
poder casar-se e adoptar crianças. 
Mas parece-me inegável que a Bél-
gica é um país que não entusiasma 
ninguém, nem os próprios belgas. 
É uma espécie de França mais pe-
quena e de Suíça menos rica. Os 
belgas distinguem-se sobretudo 
por fritarem bem batatas – que é, 
sem dúvida nenhuma, um dos talentos mais aborre-
cidos do mundo. 

A bandeira deles é uma espécie de bandeira alemã 
com outra orientação. 

A principal atracção de Bruxelas, recordo, é um me-
nino a fazer xixi. E, no entanto, esta absoluta vulga-
ridade apresenta-se agora como extraordinariamente 
sedutora. Comparado com a Bélgica, Portugal é um 
cansativo carrossel de emoções extremas. No dia 10 de 
Abril do ano passado, o Público escrevia: “Covid-19: 
imprensa internacional elogia ‘o bom exemplo’ portu-
guês”. Der Spiegel, Le Monde e The New York Times 
estavam encantados connosco. E nós, como sempre, 

encantados com o encanto que os estrangeiros tinham 
por nós. Menos de um ano depois de sermos os me-
lhores do mundo, somos os piores do mundo. De elo-
giados internacionalmente, passámos a ser execrados 
internacionalmente. Conseguimos tudo menos passar 
despercebidos.

O que se passou? Em princípio, nada. Conhecendo-
-nos, provavelmente tivemos alguma sorte no início e 
algum azar agora. Tem havido um debate interessante 

acerca da Suécia. O plano sueco 
distingue-se do da generalidade 
de outros países por ter adopta-
do uma estratégia diferente e, ao 
que tudo indica, distingue-se do 
português por ser um plano. Não 
parece possível que, se nós tivés-
semos um plano, ele resultasse 
em cheio em Abril e fracassasse 
por completo em Janeiro. O mais 
provável é que não houvesse pla-

no e a realidade se limitasse a acontecer-nos. Talvez te-
nhamos tomado medidas de valor idêntico à dança da 
chuva. Comprovadamente, a dança da chuva tem uma 
taxa de eficácia maior nuns meses do que noutros. Em 
Março resulta quase sempre, em Agosto quase nunca. 
O que significa que o mérito de Abril talvez não fosse 
nosso. Mas, infelizmente, o demérito de Janeiro talvez 
seja. Isto de sermos alternadamente os melhores e os 
piores do mundo acaba por cansar. Agora sabia mes-
mo bem uma vulgaríssima mediania. Quem diria que 
teríamos de nos esforçar para obter uma doce e tran-
quila mediocridade.
(Crónica publicada na VISÃO 1455 de 21 de janeiro)

ANDORINHA
Quem me dera

Ter nascido uma andorinha
Para poder

Fazer meu ninho em teu beiral,
Mas como 

Neste país o frio é muito,
Certamente 

Ia fazê-lo a Portugal.

Para enfeitar
O barro do meu ninho,

Mesmo ao cantinho
Depositaria uma flor.

E ao sol nascer 
Chilreava uma cantiga

P’ra te dizer
Muito bons-dias, meu amor!

E voltaria
Em cada primavera,

Até que um dia
Não pudesse mais voar,

Quando as forças
De todo me faltassem

Para atravessar
A imensidão do mar!

DEOLINDA CABO
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JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal A Voz de Portugal

CLAUDIA ARRUDA & ARMENIA TEIXEIRA
ADVOGADAS

ARRUDA TEIXEIRA INC.
28, rue Notre-Dame Est, suite 302

Montreal, QC, H2Y 1B9
info@atlegal.ca

T.: 514 375.2338  F.: 514 375.2339

4999, Boul. Saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3M8

Fax: 514 624.8632

A Coragem de Perseverar

Vivemos tempos extraordi-
nários, que acabaram por se 
prolongar de forma extraor-

dinária. 2021 não trouxe, como inge-
nuamente queríamos acreditar, uma solução mágica 
para a Pandemia.

De facto, ao que tudo aponta, continuaremos neste 
registo de “confina/desconfina” pelo menos até ao Ve-
rão. Os tempos exigem Liderança e Coragem. Lideran-
ça para definir rumos claros e estratégias bem defini-
das para confinar ao máximo - não as pessoas - mas o 
vírus. 

Liderança para ser o porto seguro de todo um con-
junto de pessoas, Açorianos, nesta ou naquela área, 
que todos os dias dão o seu melhor. 

Coragem para Preservar, na medida do possível, o 
nosso modo de vida, os nossos hábitos quotidianos, a 
nossa vivência em Comunidade e a nossa Economia.

E aqui não posso deixar de realçar a Coragem dos 
nossos empresários que, praticamente contra tudo e 
contra todos, continuam a desenvolver as suas ativi-
dades, procurando não deixar cair as suas atividades 
empresariais e não enviar para o desemprego os seus 
colaboradores. 

Há algo que não deixa de me surpreender; é que ape-
sar de todas as condicionantes que atravessamos, não 
há quem deixe de apostar, de criar novos negócios, de 
gerar novos postos de trabalho.

Se isto é verdade para os empresários, não é menos 
verdade para aqueles que – por um motivo ou por 
outro – acabaram por cair no desemprego. Todos os 
dias assisto também, essencialmente nas redes sociais, 
a gente que procura trabalho. Nem sempre da melhor 
forma, é certo, mas na maior parte dos casos sempre 
com grande motivação de encontrar uma vaga que os 
satisfaça e onde podem ser úteis.

Tudo isto manifesta aquilo que sempre foi a base de 
se ser Açoriano: a Coragem de Perseverar. Enquanto 
aguardamos pela vacina, façamos de 2021 um ano de 
recuperação e de retoma da normalidade. 

TIAGO MATIAS
Editor empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

O obscurantismo dos algoritmos

O meu objetivo quando me 
propus a escrever artigos 
para este vosso jornal, para 

o qual estou grato aos anteriores diretor Manuel 
Rodrigues e proprietário Eduíno Martins, que se 
estende ao atual proprietário Sylvio Martins que 
me mantém na sua equipa de colaboradores, foi de 
incentivar o público em geral a pensar os assuntos do 
quotidiano da sociedade. 

Naturalmente emito a minha opinião e comentários, 
todavia nunca sem o sentido de convencer ou forçar a 
convencer o leitor amigo a inclinar-se positivamente à 
minha visão. O que pretendo é levar o leitor a pensar 
por si mesmo, a procurar os factos em outras fontes, 
confrontar informações, analisar e ajuizar sobre os 
mesmos para que possa emitir uma opinião ou tomar 
uma posição tanto mais informada e imparcial quanto 
possível. 

Esta aprendizagem, tanto na minha geração como 
nas anteriores, não foi exercitada de modo claro. 
Delegávamos o saber a iluminados que tudo deveriam 
saber: os pais e todos os outros mais velhos que tudo 
sabiam da vida; os professores que nos debitavam a 
matéria que deveriam dominar; os religiosos que tudo 
deveriam saber sobre a moralidade e conduta pessoal; 
os políticos que tudo deveriam saber como conduzir 
as sociedades. 

Questionar era difícil, mesmo proibido. 
Desse extremo passámos agora à chamada 

democratização da informação, que baseada na 
internet, torna universal o acesso à informação, 
qualquer que seja o seu tipo e fundamento. 

Nesse oceano de informação, para a qual ninguém 

estava preparado, somos chamados a aceitar processos 
que permitem a condensação da mesma, como que 
uma pré-digestão que nos permita poupar tempo e, 
porque não dizer, não nos fatigar. 

É compreensível e natural. 
Contudo, quem controla como essa informação chega 

a nós, e em que moldes? Poucos sabem responder, e 
esta inconsciência do público em geral está a contribuir 
para graves perturbações na sociedade. 

Querem um exemplo simples? 
Dediquei-me a fazer várias vezes a mesma pesquisa 

no quase universal motor de pesquisa Google, 
enquanto aqui em Montreal. 

O resultado era invariavelmente o mesmo. 
Com o mesmo computador, fazendo a mesma 

pesquisa e sem alterar o registo histórico da aplicação 
de acesso à internet ou outros processos de registo de 
pesquisas na internet, fiz a mesma procura no Google, 
no mesmo computador, mas em Portugal. Conclusão: 
a pesquisa devolveu uma lista completamente diferente 
de resultados daquela que tinha resultado aqui em 
Montreal, que pouco ou nada variava nos diversos dias 
que ensaiei fazer a pesquisa em Portugal. 

Outro teste muito simples é fazer uma procura de 
algo em português; posso vos garantir que virão 
senão na totalidade, quase na totalidade endereços 
de sites brasileiros, apenas porque estamos na 
América do Norte... mesmo depois de adicionar a 
palavra “Portugal” à procura e de restringir a procura 
geograficamente nas definições do motor de procura. 
Algo similar acontece nos chamados social media: 
Facebook, Instagram, Youtube, etc. 

Muitos provavelmente dirão que não veem mal 
nenhum nisso, que até é confortável ter um processo 
automático que evita a exaustão das procuras na net 
de outros tempos, onde tínhamos que introduzir o 
maior número de palavras para termos exatamente o 
que pretendíamos. 

Mas isto tem um reverso da medalha: o utilizador 
fica limitado e restringido por um processo sobre 

o qual não tem controle, e se a procura é algo com 
impacto negativo na sociedade, ele será cada vez mais 
bombardeado com esse aspeto negativo até acreditar 
que aquilo é mesmo a verdade.

Assim, se alguém for inclinado a procurar teorias de 
conspiração, cada vez mais as teorias de conspiração 
assumirão um papel importante nas procuras que se 
fazem, nos anúncios que nos surgem, na informação 
que nos chega. 

Pouco a pouco o individuo, sem se aperceber, acaba 
dominado por intermédio de um algoritmo na sua 
própria perturbação, isolando-se cada vez mais 
mentalmente e emocionalmente de tal forma que já 
não se apercebe que existe uma realidade para além 
daquela que ele criou e desenvolveu em si mesmo, com 
a ajuda do algoritmo. 

Não se admirem que existam, por exemplo nos 
EUA, multidões que acreditam nas mais absurdas 
teorias da conspiração, arrastadas que foram por este 
processo inconsciente de quererem que uma ilusão 
seja realidade. 

Esta incapacidade de distinguir a ilusão da realidade 
oblitera completamente o julgamento do individuo 
levando a processos destrutivos no interior da 
sociedade, como os que temos visto. Mas não é só nos 
EUA, este trauma existe atualmente em todos os países 
e regiões do mundo. 

O obscurantismo subsequente é então inevitável: 
a ilusão assume dimensão de loucura e propaga-se 
como fogo em mato seco. 

Cabe a nós, cidadãos, estarmos atentos e defendermo-
nos desta imperfeição intrínseca nos processos de 
procura na internet e suas aplicações, não nos deixando 
fechar na rede de informação que nos é imposta 
mas acima de tudo sermos interessados e estarmos 
motivados a procurar por nós mesmos outras fontes 
que nos permitam ter um retrato mais fidedigno da 
realidade.
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Inicio das festividades do 
60 anos do jornal A Voz de Portugal
SYLVIO MARTINS
sylviomartins@avozdeportugal.com
Editor do jornal A Voz de Portugal

Vamos assinalar a passagem 
dos 60 anos da fundação 
deste jornal, num auspicioso 

dia com a data de 25 de abril de 1961, 
sendo com muita honra e orgulho que 
me associo com algumas e humildes 
palavras a esta importante efeméride.

O jornal que viajou entre dois 
continentes para servir a comunidade 
portuguesa de Montreal ‘A Voz de 
Portugal’ (AVP), era publicado no 
Continente e, portanto, a refletir mais 
profundamente no que acontecia por 
lá. Posteriormente é que foi também 
publicado nos Estados Unidos e foi, 
finalemente, imprimida aqui.

O nome de A Voz de Portugal, 
certamente que cada vez mais tem vindo 
a refletir quase tudo o que se passa na 
comunidade. É, pois, em todo o sentido 
‘a voz da comunidade portuguesa da 
província do Quebeque’. É mais luso-
canadiano do que apenas ‘luso’.

É de notar que através dos anos o jor-
nal A Voz de Portugal esteve sempre 

na primeira linha, informando e histo-
riando a nossa comunidade com altos 
e baixo, Há três anos o cônsul-geral de 

Montreal disse-me que "Este jornal é 
um verdadeiro património jornalística 
e histórico para a comunidade portu-
guesa de Montreal, a comunidade não 
sabe a riqueza deste jornal que dá a esta 

comunidade, porque já tem 30 anos de 
jornais no seu site web, e isto dá um va-
lor inestimável a esta organização co-

munitária. 
Devemos todos acarinha-lá e ajudar 

o mais possível para continuar. É o jor-
nal mais antigo do Canadá e o segundo 
mais antigo do continente da América 
do Norte".

Mesmo se, hoje em dia, estamos numa 
grande crise, A Voz de Portugal sempre 
está presente quer seja em pápel ou em 
digital e é importante de sempre na 
primeira linha, informando tudo o que 
se passa, mesmo através do grupo de 
Facebook do jornal A Voz de Portugal 
que já está a quase a 2700 pessoas 
que estão a ver o fio de informação e 
dinamismo que estamos a criar para 
todos os que estão ligados a este grupo. 

A partir do 13 de fevereiro de 2021 
vamos começar a festejar este grandioso 
evento em todas a partes tal como  
a cultura, literária, gastonómica e 
histórica. 

Durante 3 meses vamos festejar de 

uma maneira complètamente diferente 
e de uma maneira em que todos possam 
acompanhar estas festas em grande.

O primeiro evento será na Casa 
Minhota com um DVD histórico da 
festa do Padre José Maria Cardoso. 
Quando comprar o prato vai poder 
receber a primeira parte deste evento 
em DVD. E, depois vai continuando de 
semana em semana, vários eventos que 
vai ser ao seu agrado.

A Voz de Portugal, mais uma vez, vai 
honrar as festividades do 25 de Abril 
no dia certo com uma grandiosa festa 
à portuguesa, com grandes artistas de 
renomme internacional que vai cantar 
e encantar neste 60 anos do jornal, um 
evento gratuito para a comunidade se 
divertir e ter o momento memorável 
junto à nós.

O cartaz será divulgado em breve 
tal como todos os eventos que serão 
realizado de semana em semana.

Obrigado por tudo e espero que todos 
serão connosco para festejar os 60 anos 
do jornal A Voz de Portugal.
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Vamos continuar  
a nos proteger!

Tussa em sua própria 
manga

Lave as mãos

Evite aglomerações

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545 20
-2

10
-2

32
W

Cubra seu rosto  

Obrigatório em todos os 
tipos de transporte público 
e em locais públicos 
fechados ou parcialmente 
fechados para todas as 
pessoas com 10 anos de 
idade ou mais.
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Biden reforça o apoio dos EUA a vacinações

Os Estados Unidos estão unindo esforços 
internacionais visando garantir que as 
vacinas e os tratamentos para a Covid-19 

cheguem a países ao redor do mundo.
Em 21 de janeiro, o presidente Biden orientou o 

governo dos EUA a se associar ao esforço coletivo 
denominado Acesso Global a Vacinas contra a 
Covid-19 (Covax)*. A iniciativa internacional visa 
garantir o acesso global equitativo às vacinas contra a 
Covid-19 e distribuir de forma justa 2 bilhões de doses 
da vacina até o final de 2021.

“Os Estados Unidos planejam trabalhar 
multilateralmente para responder e se recuperar da 
pandemia da Covid-19”, disse o médico Anthony Fauci, 
principal conselheiro médico de Biden. Fauci também 
anunciou que os EUA iriam retornar à Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e participar dos esforços 
globais, apoiados pela OMS, de distribuição de vacinas.

Os Estados Unidos agora vão trabalhar para 
promover o acesso global a vacinas e a tratamentos 
para a Covid-19 por meio de iniciativas internacionais, 
incluindo: 

O Acelerador de Acesso às Ferramentas contra a 
Covid-19 (ACT): um esforço global para promover o 
acesso a diagnósticos, métodos terapêuticos e vacinas 
para o combate à Covid-19.

Covax: iniciativa de vacinas do Acelerador ACT que 
visa distribuir vacinas eficazes contra a Covid-19 em 
todo o mundo.

Gavi, Aliança Global para Vacinas e Imunização: 
iniciada em 2000, a Gavi é uma parceria global que 
ajuda a vacinar quase metade das crianças do mundo 
contra doenças mortais e apoia a Covax na luta contra 
a Covid-19.

TUÍTE:
Ned Price, porta-voz do Depto. de Estado: As doenças 

infecciosas não conhecem fronteiras e a cooperação 
internacional é fundamental para garantir que um 
surto não se torne uma epidemia. Para esse fim, hoje, o 
presidente Biden assinou cartas ao secretário-geral das 
Nações Unidas e ao diretor-geral da OMS para retomar 
a adesão dos EUA à OMS. Por meio da Covax, os países 
reúnem recursos para apoiar o desenvolvimento e a 
distribuição de vacinas. A iniciativa, convocada por 

EM COLABORAÇÃO COM SHAREAMERICA
distro@america.gov

OMS, Gavi e Coalizão para Inovações em Prontidão 
para Pandemias, também garante que os países em 
desenvolvimento possam comprar vacinas.

Os Estados Unidos apoiam há muito tempo a Gavi 
e outras campanhas globais de vacinação, como a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Agências dos 
EUA e o setor privado dos EUA investiram bilhões nos 
últimos 20 anos para prevenir doenças como sarampo, 
rubéola, febre amarela, difteria e poliomielite.

NOTÍCIAS

decorrer em todas as secções das nove ilhas da região.
Na mesma data serão ainda eleitos os delega-

dos ao congresso regional.
Em 19 e 20 de março, irão realizar-se as elei-

ções internas do partido nos Açores, no âmbito 
das quais os militantes socialistas vão poder es-
colher as estruturas e os membros de cada co-
missão de ilha.

Vasco Cordeiro, que governou os Açores du-
rante oito anos, entre 2012 e 2020, sucedendo 
a Carlos César, assumiu na atual legislatura as 
funções de presidente do grupo parlamentar 
socialista na Assembleia Legislativa Regional, e 

PS/Açores elege presidente em junho
deverá ser novamente candidato a líder do PS/Açores.Continuação da página 1
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A «HIGIENIZAÇÃO» ÀS DIREITAS
JOSÉ DE CARVALHO
Professor e 
Investigador de História 
carvalhojosecarvalho79@gmail.com

É um lugar-comum dizer que 
as eleições presidenciais de 24 
de Janeiro «reconfiguraram a 

“direita” em Portugal» e trouxeram a «crise» ao seio 
das «esquerdas». 

O BE admitiu que teve uma derrota pesada. O PCP, 
e como sempre, conseguiu uma «vitória para a classe 
trabalhadora». Quanto ao PS, Carlos César cantou vi-
tória com o resultado do Prof. Marcello. Assim, e pe-
rante estes dados, a «crise», essa, e pelo que se percebe, 
veio para as «não esquerdas». 

Vejamos. André Ventura, do CHEGA, demitiu-se. 
Não atingiu os objectivos a que se propunha e devolveu 
a decisão aos militantes. Ninguém duvida que o líder 
será reeleito com valores superiores a 90% e todo este 
processo permitirá captar «audiência» e mobilização 
ao jovem partido, fulcral para a disputa eleitoral de 
Outubro. No CDS-PP ainda ninguém percebeu o 
que passa ou irá passar-se. Os indicadores não são 
famosos. A «lavagem de roupa suja» em público não 
tem sido bonita e em nada ajuda a quem «pretende 
ajudar» o Partido. Se Adolfo Mesquita Nunes receber 
a «liderança» do Partido tornará o mesmo numa 
sucursal do Iniciativa Liberal. O Nuno Melo tonará o 
partido numa sucursal do CHEGA. E para votar na 
«cópia», os eleitores, claro, vão preferir os originais. 
Os «conservadores» que gravitavam no CDS há muito 
que já saltaram para as fileiras do CHEGA. O CDS-
PP, e pelo que se percebe, está a morrer, asfixiado, à 
direita, pelo CHEGA; e às «esquerdas», pelo Iniciativa 
Liberal. Os militantes e simpatizantes já não existem. 
Apenas os dirigentes teimam em viver na «bolha».

Quanto ao PPD-PSD, de Rui Rio, ainda ninguém 
percebeu o que se passou ou passa. Nem o próprio 
«Presidente», que isto de ser «líder» é uma coisa dis-
tinta. Quanto aos militantes e simpatizantes, ainda por 
lá andam alguns por comodismo de «mudar», mas a 
demografia mostrará como tudo se fará. 

Perante este cenário, já se percebeu que, afinal, a 
«crise» é das «direitas»; ou melhor, nas «direitinhas». 
E alguns amigalhaços que se dizem da «direita» 
teimam em preocupar-se com o partido CHEGA, e 
com André Ventura. Parece que a sobrevivência do 
regímen depende do CHEGA. Assim, e ao invés de 
combaterem as «esquerdas» que nos desgovernam 
e em limpar a «Quinta socialista», gritam que é 
necessário fazer uma «cerca» ao CHEGA. Mais: para 
estas «direitas» é necessário arrumar o CHEGA por 
ser uma «ameaça ao regímen», e, consequentemente, 
há que combatê-lo. Para este efeito, e na semana 
passada, Rio e Francisco assinaram um «acordo» 
para excluir o CHEGA das eleições autárquicas. A 
única dúvida é se algum deles chegará até Outubro. 
O exemplo dos Açores está ao virar da esquina. Mas 
todos se esquecem dessa evidência. O resultado das 
Presidenciais dá algumas pistas, mas há sempre quem 
teime em ler os sinais. 

Para quem analisa estes dados, o fim destas «direitas» 

não será bonito de ver. Por agora, e aos que alimentam 
esta narrativa da «cerca» ao CHEGA, recebem umas 
medalhas de bom comportamento «súcia-lista», mas 
esquecem que estão a permitir a «perpetuação» do 
PS e seus satélites no poder. No meio de tudo isto, 
André Ventura factura. Afinal, parece que o Povo não 
está sempre a dormir e vai fazendo a «limpeza» que 
se impõe. Com calma, mas a «higienização» vai sendo 
feita. 

Tenho lido que constitui maior perigo para a 
democracia e para Portugal os dislates «populistas» 
de André Ventura, do que toda a má governação 
socialista dos últimos anos. Parece aquele diabético 
que tem o dedo do pé gangrenado mas não quer ser 
operado com medo de apanhar uma septicemia. Ou 
seja, pretendem «higienizar» a democracia e «cercar» 
o CHEGA, mas esquecem a verdadeira lixeira a céu 
aberto em que Portugal se transformou. Não admira, 
pois, que as coisas estejam como estão, num impasse 
a que só Ventura parece, e aos olhos do povo, querer 
dar solução. As sondagens vão mostrando isso. Os 
resultados de 24 de Janeiro também. Temo que a falta 
de higiene ainda não tenha permitido às «direitas» 
ver o que se passa. O Povo, esse, é sereno e já vai 
dando respostas. Os «higienistas» é que ainda não 
perceberam. Vale bem a pena pensar nisto!

Jornalismo Coxo
HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

Como se sabe, surgiu há 
umas semanas atrás o caso 
de jornalistas que vieram a 

saber ter sido vigiados por ordem de 
certa procuradora, na sequência da divulgação de 
certos dados que ainda se encontrariam em segredo 
de justiça. Naturalmente, operou-se, de imediato, 
uma condenação forte e ampla, embora em causa 
própria, por parte da classe jornalística. Todavia, o 
caso estará agora a ser investigado, tendo, num certo 
sentido, caído no olvido. Para já.

Claro está que uma democracia ao estilo ocidental 
pressupõe um jornalismo livre, que não se sinta 
invadido na tentativa de se descobrirem as fontes que 
abastecem os jornalistas com as essenciais informações, 
destinadas a permitirem o seu trabalho. Todavia, a 
grande verdade é que a democracia ao estilo ocidental 
tem-se vindo a mostrar rapidamente dinâmica, dando 
indicações de não ser uma  estrutura sustentável. Não 
nos faltam indicações neste sentido, logo a começar 
pelo que se vem vendo nos Estados Unidos desde 
a década de sessenta do passado século, atingindo o 
seu máximo nos últimos anos, com Donald Trump 
na Casa Branca. Acontece, porém, um dado de todos 
conhecido: os pressupostos da referida democracia 
ao estilo ocidental estão fortemente marcados por 
um cinismo verdadeiramente atroz. Uma coisa são os 
valores superiormente enunciados, outra a realidade 
dos acontecimentos na vida corrente, em que o Estado, 
tentando sempre evitar comprometimentos, lá vai 
trabalhando com os que se determinam a aceitar as 
tarefas que violam as próprias regras publicamente 
defendidas. É assim em todo o mundo e há sempre 

quem esteja disposto a operar as tais tarefas que sobre 
as quais o Estado, uma vez descobertas, dirá sempre 
nada ter sabido. O cinema, a literatura e a história é 
isto mesmo que nos ensinam.

Ora, a sociedade portuguesa – não será a única – está 
repleta de crimes de violação do segredo de justiça, 
embora quase nunca se chegue aos autores de tais 
crimes. Simultaneamente, não faltam trabalhos de in-
vestigação jornalística, desde os surgidos em jornais e 
revistas, aos presentes nos canais televisivos. Todavia, 
esses trabalhos de investigação nunca tocam a viola-
ção do segredo de justiça. Fala-se de tudo, vão-se des-
cobrindo acontecimentos em domínios criminais os 
mais diversos, mas nunca surgem trabalhos de inves-
tigação sobre a sistemática e já histórica violação do 
segredo de justiça. Dá-se o caso de se viver na tal socie-
dade antes referida, natural e fortemente marcada pelo 
cinismo político, onde se enunciam regras, mas como 
que por dever de ofício, porque sempre as mesmas se 
tentam constantemente contornar. Uma realidade que 
nos mostra que este estado de coisas tenderá para um 
limite, ditado pela necessidade última de evitar o des-
moronar de uma estrutura institucional cuja aparência 
e funcionalidade têm de ser mantidas. Ou seja: as coi-
sas são como são.

Por fim, o que tudo isto mostra, em minha opinião, é 
que estamos sempre perante um jornalismo coxo, que 
se mostra determinado na exposição de criminalidade 
pública diversa, com a notável exceção da violação do 
segredo de justiça. Chegou-se mesmo ao ponto de ter 
tido a oportunidade de escutar as declarações de cer-
to concidadão sabedor do que se passava, que publi-
camente se colocou à disposição das autoridades, mas 
sem nunca os seus préstimos terem sido aproveitados. 
Nem mesmo por um qualquer jornalista! Ou seja: te-
mos um jornalismo coxo.

GALO DE BARCELOS GIGANTE A CAMINHO DO LITTLE PORTUGAL DE TORONTO: A Associação Comercial do Little Portugal na Dundas, a Câmara de 
Toronto, o Consulado-Geral de Portugal e o projeto Street Art são os promotores da iniciativa, estão a convidar os artistas da região a apresentarem uma decoração 
artística para o galo de 100 quilogramas, anunciou a autarquia canadiana em comunicado. "A estátua de betão, com uma dimensão de 2,8 metros por 1,9 metros, 
oferecida para o efeito pelo município de Barcelos e funcionará com uma tela em branco, pronta a receber a criatividade do artista, que deverá inspirar-se em uma de 
duas narrativas identificativas para organização do concurso: o significado universal do galo enquanto símbolo solar e a história original do Galo de Barcelos", refere 
a nota. O Galo de Barcelos, um dos principais símbolos de Portugal, ficará instalado junto ao número 1212 da Dundas Street West, no Lakeview Avenue Parkette. A 
proposta visa juntar uma lista de colaboração artística que será reduzida baseada em credenciais profissionais relevantes e conceitos de design preliminares.

CRÓNICAS
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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

Espaguete com lagostim ao molho de limão siciliano

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

INGREDIENTES: 
180 g de espaguete cozido; 10 ml de azeite; 
10 g de cebola; 160 g de lagostim; 200 ml de 
creme de leite; 10 ml de limão; 5 g de sal; 5 g de 
pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira, coloque o azeite para 
esquentar. Refogue a cebola e acrescente o 
lagostim até dar uma pré-cozida. Acrescente o 
creme de leite e o limão e deixe reduzir. Tempere 
com o sal e a pimenta. Coloque o espaguete 
no banho-maria. Quando quente, adicione o 
espaguete no molho e salteie para que o molho 
incorpore. Sirva em um prato fundo e salpique 
salsicha para decorar.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

GUIA

9

Restaurante

imobilíaria
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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

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. Cor do Mapa que pretendia ligar Angola a Moçambique e 
que está relacionado com a Revolta de 31 de Janeiro de 1891 (três palavras 
juntas). 2. Diga-se de passagem. Beber em honra de alguém. 3.Reduzo a 
pó. Tálio (s. q.). Alimento delicioso que, segundo a Bíblia, Deus mandou em 
forma de chuva aos Israelitas no deserto. 4. Presidente da República (abrev.). 
Tecido forte de linho ou de algodão, usado especialmente para vestuário. 
Prefixo (aquém de). 5. Aprovou investimento público de 2900 milhões em 
baterias. 6. Dispõe em camadas. Extraterrestre. 7.  Pouco elegante (Bras.). 
Frita. 8. Antes de Cristo (abrev.). Recurso (fig.). Textualmente (adv.). 9. 
Embarcação grande. Escudeiro. Autores (abrev.). 10.Museu que mostra os 
achados do Parque Arqueológico de Pompeia. 11. Variante do pronome “o”. 
Observei. Latido. 

VERTICAIS:1. «A (...) fraco, lavrador forte». Vulgar. 2. Perfume. Segredo 
profundo. 3. Aparece na poesia como flúmen. Banco Central Europeu. Antigo 
nome da nota musical dó. 4.Oferece. Cidade onde se encontra a Fonte do 
Ídolo. Numeração romana (4). 5. Adubar (terras). Quociente de inteligência 
(sigla). 6. Papel ou pano coberto com uma massa impregnada de areia 
para polir. Perverso. 7. Sufixo nominal que traduz a ideia de semelhança ou 
origem. A mim. A “ilha azul” do arquipélago dos Açores. 8. Anuência. Decifrar. 
Interjeição que designa dúvida ou menosprezo. 9. Continuam a proliferar 
num Algarve ameaçado pela seca. Identidade Digital. 10. Erva-doce. Nome 
dado pelos Turcos a todo aquele que não é muçulmano e especialmente aos 
cristãos. 11. Posição posterior. Ornato ou bordado a fio de ouro ou prata, 
em relevo. 
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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

EMPREGOSEMPREGOS

JOGO DAS 7 DIFERENÇAS

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

NECROLOGIA

† EDUARDA PEREIRA
1942-2021

Faleceu em Montreal, no dia 
26 de janeiro de 2021, com 
78 anos de idade, senhora 
Eduarda Amaral esposa de 
António Pereira, natural de 
Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, Portugal. Deixa na 
dor seu esposo, seus filhos 
Tony (Geneviève), Ricardo 
(Linda) e Emmanuel, seus 
netos/as, sua bisneta, sua 
irmã Alzira, cunhados/as, 
sobrinhos/as, famíliares e 
amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca
514-277-7778

Derivados as circunstâncias actuais, as celebrações 
fúnebres serão celebradas na privacidade dos 
familiares.
O Velório teve lugar no domingo 31 de janeiro de 
2021 das 14h às 17h. O funeral foi celebrado de corpo 
presente segunda-feira 1 de fevereiro de 2021 às 11h 
na igreja St-Ambroise e foi sepultada  no cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges. 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 Haja.

† MARIA IRENE
DE SOUSA RODRIGUES

1928-2021

Faleceu em Montreal no dia 29 
janeiro 2021, senhora Maria 
Irene de Sousa com 92 anos, 
natural dos Biscoitos, Terceira, 
Açores, esposa do já falecido 
José Gonçalves Rodrigues.
Deixa na dor sua filha Lucia 
(José Manuel Cabral), seu filho 
José Eduardo, seus netos/
as Jason, Daniel, Nelson e 
Vanessa, seus bisnetos/as, sua 
irmã Albertina e sobrinhos/as 
no Canadá e Estados Unidos e 
Açores, família e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório terá lugar, hoje, terça-feira 2 fevereiro de 2021, 
seguindo o funeral às 13h na igreja Santa Cruz. Será 
sepultada no cemitério Repos St-François d'Assise. 
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 Haja.

† MARIA DO 
CARMO DE CARVALHO

1922-2021

EMPREGOS

Procura-se pessoas para trabalhar
na limpeza em Montreal, St-Jean sur

Richelieu, Longueil, Brossard.
JOSÉ PIMENTEL

514-708-6554

Um novo restaurante português
em Laval vai abrir em breve e

estamos a procura de um chefe
com experiência no churrasco.

JOE
514-409-5652

Faleceu  em Laval, no dia 25 janeiro 2021, senhora 
Maria do Carmo De Carvalho, com a idade de 98 anos 
natural de Ginetes São Miguel, Açores. Esposa do já 
falecido Senhor António Carvalho.
Deixa na dor seus filhos João Manuel (Rosa), Fátima 
(Tony), seus netos Cindy (Olivier), Steve (Sharon), 
Claudia (Bruno), seus binestos Julian-James, Joshua, 
Mia, Lucas e Leila. Seu irmão Guilherme (Monique), 
cunhado/a João Carvalho e Eduarda Costa. Sua 
afilhada Fátima Tavares Alonso, e mais sobrinhos/as, 
outros familiares e amigos/as.
O serviço religioso teve lugar na igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval e foi sepultada no 
cemitério St-Martin em Laval.
A familia vem por este meio agradecer a todos aqueles 
que nos acompanharam e se associaram na dor. Bem 
Haja.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia. Amor: As saudades do passado 
poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança 

que dias melhores virão. Saúde: Cuidado com o aparelho 
digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre 
colegas. Pode sair prejudicado. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

TOURO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: A sua relação poderá estar a mudar 
muito rapidamente. Aja com cautela mas não se 
preocupe em excesso. Saúde: Cuide melhor dos seus 

dentes. Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode. 
Faça bem as contas. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

GÉMEOS: Carta Dominante: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a 
sua cara-metade. Lembre-se que ela também precisa 

de si. Saúde: Regular. Dinheiro: Poderá investir em novos 
projetos, com prudência. Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 
36

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Imperador, 
que significa Concretização. Amor: Está num 

período propício ao romantismo. Saúde: Se sofre de alguma 
doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste 
período. Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus objetivos 
profissionais. Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

LEÃO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. 
Amor: É possível que retome o contacto com alguém 

que não vê há muito tempo. 
Saúde: Estará dentro da normalidade. 
Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas 
poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

VIRGEM: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Aproveite os momentos mais íntimos 
para demonstrar à sua cara-metade o tamanho do 

seu amor. 
Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta 
bem. Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao 
seu emprego porque pode ter uma boa surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

BALANÇA: Carta Dominante: a Força, que significa 
Força, Domínio. 

Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-
metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles de 
forma constante. 
Saúde: Possível inflamação dentária. 
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade de dar 
seguimento a um projeto que estava parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: Deixe de lado o 

passado e concentre-se mais no momento presente. 
Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha cuidado! 
Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na sua 
conta bancária. Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Será 
recompensado pela sua tolerância e compreensão. 

Dê sempre um bom exemplo! Saúde: O bem-estar físico 
vai acompanhá-lo durante toda a semana. Dinheiro: Poderá 
receber dinheiro. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: o Sol, que 
significa Glória, Honra. Amor: Desfrute do ambiente 

familiar e ponha de lado as preocupações profissionais. 
Aproveite o espírito de união para recuperar forças. Saúde: 
Possíveis problemas de obstipação. Dinheiro: Seja mais 
flexível; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo. 
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQUÁRIO: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. 

Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Procure 
o entendimento através da compreensão e da justiça.  
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das 
suas emoções. Dinheiro: Período de estabilidade a este ní-
vel. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEIXES: Carta Dominante: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale com o 
seu parceiro e esclareça as suas dúvidas. 

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite 
bem as oportunidades que surgem. 
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Eutanásia: o que fará Marcelo?

Infelizmente, no momento 
em que o país atravessa uma 
situação pandémica muito 

assustadora, onde se tem registado a morte muitos 
idosos portugueses, a Assembleia da República, 
despudoradamente, aprovou na quinta-feira passada 
na generalidade cinco projetos de lei do PS, BE, 
PEV, PAN e Iniciativa Liberal para a despenalização 
da eutanásia (morte medicamente assistida). No 
Plenário, 136 deputados votaram a favor, 78 contra 
e houve ainda quatro abstenções. O PSD ainda 
tentou adiar a votação, com o argumento de que 
este momento de crise pandémica não é o melhor 
para aprovar esta lei, mas não houve consenso entre 
os partidos e mesmo assim, 14 deputados social-
democratas juntaram-se à famigerada lista daqueles 
que optaram pela morte.

A legalização da eutanásia põe em causa o princípio 
da dignidade da pessoa humana, consagrado na 
Constituição e que representa um indiscutível 
retrocesso civilizacional, em que a falange da esquerda 
radical portuguesa entende que se tratou da vitória da 
liberdade, que consideram a palavra-chave quando se 
fala da legalização da morte assistida, dado que o facto 
de a eutanásia ser legal não obriga ninguém a escolhê-la 
e o que tem de se fazer é atribuir esse direito.  Importa 
a meu ver reforçar o conceito de que a inviolabilidade 
da vida humana está consagrada não apenas na 
Constituição da República, como é um princípio 
fundamental da integridade física da vida humana, 
pelo que a eutanásia e o auxílio ao suicídio deverão ser 
consideradas agressões horrendas à vida humana.

Os especialistas consideram que a morte não elimina 
o sofrimento, apenas elimina a pessoa que sofre e 
argumentam que o sofrimento pode ser eliminado 
através de cuidados paliativos e da proximidade fraterna 
e calorosa de outras pessoas. De enfatizar a posição da 
Associação de Médicos Católicos que se manifestou 
contra a despenalização da eutanásia, criticando a 
forma camuflada de a apelidar enquanto morte assistida 
ou morte com dignidade. Não podemos ignorar que 
o próprio código deontológico dos médicos proíbe 
a eutanásia e tudo devem fazer para que a vida seja 
protegida em todas as fases do seu desenvolvimento, 
mesmo até ao fim. O saudoso Papa S. João Paulo II 
disse, taxativamente, que reivindicar o direito ao aborto, 
ao infanticídio, à eutanásia, e reconhecê-lo legalmente, 
equivale a atribuir à liberdade humana um significado 
perverso e iníquo: o significado de um poder absoluto 
sobre os outros e contra os outros. Mas isto é a morte 
da verdadeira liberdade. O projeto de lei mais votado 
foi o do PS com 127 votos favoráveis, 10 abstenções e 
86 votos contra. Estiveram presentes 222 deputados, 
registando-se oito faltas. O projeto de lei do Bloco de 
Esquerda conseguiu 124 votos favoráveis, 14 abstenções 
e 85 votos contra. O do PAN teve 121 votos favoráveis, 
16 abstenções e 86 votos contra. Já o do PEV teve 114 
votos favoráveis, 23 abstenções e 86 votos contra. Por 
fim, o da Iniciativa Liberal teve 114 votos favoráveis, 24 
abstenções e 85 votos contra. Marcelo Rebelo de Sousa, 
acabadinho de ser reeleito tem nas mãos o problema e 
católico praticante poderia ter exercido do seu poder 
de influência junto dos Partidos, mas pelo contrário, 
prometeu silêncio sobre o tema até ao final do processo. 
Se for vetado pelo Presidente, os deputados necessários 
podem confirmar o diploma -- basta, segundo o 
artigo 136.º da Constituição portuguesa, a maioria 
absoluta dos deputados em efetividade de funções, 
havendo a possibilidade é Marcelo Rebelo de Sousa 

remeter o diploma aos 
juízes do tribunal das leis. 
A Associação Portuguesa 
de Cuidados Paliativos, ao 
manifestar repúdio pela 
despenalização da morte 
assistida, defendeu, em 
contrapartida, a prestação 
de cuidados paliativos, 
lembrando que são mais 
de 80 mil doentes que não 
conseguem aceder a este tipo 
de apoio clínico, apesar da 
Lei de Bases dos Cuidados 
Paliativos, aprovado em 
2012, previa o apoio a estes 
doentes, mas ainda não foi 
aplicada na prática.  Esta não 
é uma questão confessional 
defendida pela Igreja 
Católica, mas é um assunto 
que a todos diz respeito, 
dado que a vida humana 
tem sempre a mesma 
dignidade em todas as suas 
fases, independentemente 
das circunstâncias ou das 
condições, quer externas 
quer internas, que a rodeiam. 
A “consciência” de 136 dos 
230 deputados não vale mais 
do que a consciência de todos 
os eleitores portugueses e o 
papel do Estado deveria ser 
cuidar e não matar.
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COMO HARRY POTTER PODE 
SE REINVENTAR PARA 

CONQUISTAR UM NOVO PÚBLICO
O primeiro longa de Harry Potter chegou aos 

cinemas em 2001, época em que a indústria 
passava por uma transição interessante. Foi ali 
que começou a era das grandes franquias, muitas 
delas inspiradas em sagas literárias. A saga da 
Warner fez parte dessa leva de lançamentos e 
ajudou a moldar o cinema das décadas seguintes: 
sem ela, possivelmente não existiriam franquias 
como Jogos Vorazes, Crepúsculo e várias outras. 
Além disso, os filmes e livros acompanharam 
toda uma geração que cresceu ao lado de 
Harry, Rony e Hermione. Não há dúvidas sobre 
o sucesso e relevância de Harry Potter, mas há 
um grande desafio em trazer isso para uma nova 
audiência. Começando pela obra mais direta, 
Animais Fantásticos passa longe do sucesso 
que o bruxinho fez no começo dos anos 2000, 
e o maior motivo disso é uma busca incessante 
para replicar o que Harry Potter já fez, sem criar 
uma identidade própria. A fotografia, a estética, 
o jeito de conduzir a trama são exatamente os 
mesmos já utilizados, o que deixou o filme em 
um limbo: ele não encanta jovens das novas 
gerações, mas também não é maduro o suficiente 
para agradar, de fato, ao público adulto. Quem 
é fã deste universo obviamente irá ao cinema 
e vai sentir uma nostalgia, mas o impacto geral 
enquanto franquia é bem menor - e a arrecadação 
da bilheteria também.

Neste caso, um dos grandes erros foi trazer 
de volta o diretor David Yates, responsável por 
comandar os longas da franquia desde 2007, com 
Harry Potter e a Ordem da Fênix. Já confirmado 
para os cinco filmes de Animais Fantásticos, 
Yates executa sua direção de forma honesta, 
mas lhe falta uma assinatura própria, algo que 
torne seu trabalho na franquia mais reconhecível. 
Inclusive, um dos grandes trunfos do começo de 
Harry Potter foi trazer cineastas diferentes, que 
enriqueceram a franquia com novas formas de 
mostrar o universo mágico (como Alfonso Cuáron 
em O Prisioneiro de Azkaban). Centralizar toda 
uma nova saga de filmes nas mãos do mesmo 
diretor trouxe a sensação de “mais do mesmo” e 

deixou os filmes no limbo criativo citado acima.
Com a informação de que a Warner e o HBO 

Max começaram a pensar em uma possível série 
dentro desse universo, fica a dúvida sobre como 
isso será conduzido e se o estúdio conseguirá 
realizar algo inédito e relevante neste universo. 
A série pode focar no público adulto que cresceu 
com a franquia mas, para isso funcionar, é preciso 
uma proposta madura, que não tenha medo de 
apostar em outros gêneros e se aprofundar no 
que este universo tem a oferecer. Por outro lado, 
o foco pode ser em uma produção voltada ao 
público jovem, o que pede uma evolução, tanto 
visual, quanto de discussões e representatividade. 
É importante lembrar que o público pré-
adolescente/jovem de hoje é bem diferente do 
perfil do começo dos anos 2000. Naquela época 
não havia YouTube, redes sociais e streamings 
com lançamentos de novos filmes e séries toda a 
semana. Dentro do contexto atual, há muito mais 
obras feitas para o público jovem se identificar e 
criar uma relação mais emotiva, como aconteceu 
com a franquia Harry Potter antes. Isso não quer 
dizer que esse público não vai gostar de novas 
obras dentro do universo mágico (afinal, a história 
regular já tem seus filmes), mas significa sim que 
é necessário atualizar o formato e as discussões 
para a realidade atual.

Que a franquia Harry Potter é um sucesso não 
há dúvidas e há diversas histórias neste universo 
que podem ser bem exploradas em uma série de 
TV. A grande pergunta é se a Warner será capaz 
de evoluir, olhando para o sucesso que já teve um 
dia como um bom referencial, mas sabendo que 
o sucesso futuro depende de buscar coisas novas 
e não de tentar replicar algo que já foi feito. Como 
diz o personagem Aslam, de As Crônicas de Nár-
nia: nada acontece duas vezes da mesma forma.

NETFLIX CONFIRMA SÉRIE ANIMADA DE SONIC
A Netflix anunciou há pouco que lançaria uma série animada de ‘Tomb Raider’ mas, aparentemente, esta não será a única adaptação de 
um videojogos da empresa para os próximos tempos. 
Numa publicação partilhada na respetiva página de Twitter, a Netflix confirma que lançará uma série em animação 3D baseada de Sonic, 
a icónica mascote da Sega. A série chamar-se-á ‘Sonic Prime’ e tem data de chegada prevista para 2022. A Netflix não é estranha a 
adaptar ‘franchises’ de videojogos, tendo já no seu serviço de streaming séries baseadas em ‘Castlevania’ e ‘Dragon’s Dogma’.

Capitão Falcão: O mais 'idiota' 
super-herói português

Portugal tem uma paródia 
de super-heróis fascista 
chamado Capitão Falcão que 

tem ao seu lado um parceiro mirim chamado Puto 
Perdiz. A ideia de sua criação era uma sátira aos 
duros períodos da ditadura que o país viveu durante 
o governo de Salazar.

Apesar do filme ter sido lançado em 2011 com 
distribuição nos cinemas em Portugal sua temática 
continua cada vez mais forte, com o surgimento de 
partidos extremistas em diversos países ao redor do 
mundo. No atual momento que vivemos, nunca foi tão 
importante aos países democráticos fortalecerem os 
pilares de liberdade e igualdade que tanto acreditamos. 
Conceitos que antes eram vistos com ironia ou sátira 
podem perigosamente ter suas origens deturpadas 
e serem transformados em ícones enviesados para a 
grande massa.

A brincadeira na criação de Falcão e Puto Perdiz era 
desenvolver um herói super-patriota, um idiota total 
que começa todas suas conversas dando socos “antes 
de dizer olá” e que precisa resgatar Salazar das mãos 
dos comunistas vestidos de vermelho. A inspiração 
se deu na antiga série do Batman de 1966, sendo um 
super-herói “ao contrário”. 

Para o lançamento do filme foram criadas várias 
capas de bandas desenhadas imaginando como seriam 
se tivessem sido lançadas nos anos 60 e também foram 
produzidas algumas camisetas com a emblemática 
gravata do personagem. 

Apesar do tom irônico da mensagem é importante 
pereceber que os filmes foram muito bem realizados e 
os atores são excelentes em seus papéis. Numa analise 
mais profunda, vale a pena conferir a proposta de 
direção e o extremo cuidado da produção que resgatam 
o espírito das séries televisivas dos anos sessenta. 

Músicas divertidas, acrobacias, linguagem corporal 
exageradas, personagens coadjuvantes interessantes e 
muitas cores fazem deste filme um verdadeiro marco 
da cultura pop moderna em Portugal.

Segundo disse ao portal P3, o diretor e criador 
João Leitão “Tenho sempre medo quando alguém 
leva aquilo a sério. É uma paródia. E há pessoas que 
levaram aquilo a sério. Estou a falar de partidos ultra-
mega-hiper-conservadores a roçar o fascista.”

O primeiro curta foi apresentado no festival de 
terror MOTELx em 2011 e uma minissérie com três 
episódios foi lançada em 2015. Na ocasião também foi 
lançado um DVD comemorativo com todas as obras 
do Capitão Falcão, hoje item de colecionador.

A arrecadação no modelo antigo de distribuição 
nos cinemas tradicionais, apesar de expressiva, não 
garantiu a continuidade do projeto. Atualmente com 
o surgimento da Netflix e de outras distribuidoras de 
streaming em Portugal fortalecendo o aquecimento 
audiovisual no país, teremos esperanças de uma nova 
série envolvendo o “pior super-herói” português de 
todos os tempos? Com todas as situações extremas 
que o planeta está vivendo, continuaria o personagem 
com seus mesmos valores ou ele mudaria de opinião? 
Vamos torcer para que possamos ver novas aventuras 
irônicas do Capitão Falcão e do Puto Perdiz, em breve.

Referências O cartaz de Capitão Falção e Batman 9

Capitão Falcão O ator Gonçalo Waddington deu vida ao ironicamente fascista reconhecido com o pior herói luso.
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 P J V E D
1-Man. City 44 20 13 5 2
2-Man. United 41 21 12 5 4
3-Liverpool 40 21 11 7 3
4-Leicester City 39 21 12 3 6
5-West Ham 35 21 10 5 6
6-Tottenham 33 20   9 6 5
7-Chelsea 33 21   9 6 6
8-Everton 33 19 10 3 6
9-Aston Villa 32 19 10 2 7
10-Arsenal 31 21   9 4 8
11-Southampton 29 20   8 5 7
12-Leeds United 29 20   9 2 9
13-Crystal Palace 26 21   7 5 9
14-Wolverhampton 23 21   6 5 10
15-Newcastle 22 21   6 4 11
16-Burnley 22 20   6 4 10
17-B&H Albion 21 21   4 9 8
18-Fulham 14 20   2 8 10
19-W. Bromwich 12 21   2 6 13
20-Sheffield Un.   8 21   2 2 17

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Milan 46 20 14 4 2
2-Internazionale 44 20 13 5 2
3-Roma 40 20 12 4 4
4-Juventus 39 19 11 6 2
5-Lazio 37 20 11 4 5
6-Napoli 37 19 12 1 6
7-Atalanta 36 20 10 6 4
8-Sassuolo 31 20 8 7 5
9-Hellas Verona 30 20 8 6 6
10-Sampdoria 26 20 8 2 10
11-Benevento 22 20 6 4 10
12-Fiorentina 22 20 5 7 8
13-Udinese 21 20 5 6 9
14-Genoa 21 20 5 6 9
15-Bologna 20 20 5 5 10
16-Spezia 18 20 4 6 10
17-Cagliari 15 20 3 6 11
18-Torino 15 20 2 9 9
19-Parma 13 20 2 7 11
20-Crotone 12 20 3 3 14

 P J V E D
1-Lille 48 22 14 6 2
2-Lyon 46 22 13 7 2
3-Paris SG 45 22 14 3 5
4-Monaco 42 22 13 3 6
5-Rennes 36 21 10 6 5
6-Metz 34 22 9 7 6
7-Lens 34 22 10 4 8
8-Angers 33 22 10 3 9
9-Marseille 32 20 9 5 6
10-Bordeaux 32 22 9 5 8
11-Montpellier 28 22 8 4 10
12-Stade de Reims 27 22 7 6 9
13-Nice 26 21 7 5 9
14-Brest 26 22 8 2 12
15-Strasbourg 24 22 7 3 12
16-Saint-Étienne 22 22 5 7 10
17-Nantes 18 22 3 9 10
18-Lorient 18 21 5 3 13
19-Dijon 15 22 2 9 11
20-Nimes 15 21 4 3 14

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 50 19 16 2 1
2-Real Madrid 40 20 12 4 4
3-Barcelona 40 20 12 4 4
4-Sevilla 39 20 12 3 5
5-Villarreal 35 21 8 11 2
6-Real Sociedad 32 21 8 8 5
7-Real Betis 30 21 9 3 9
8-Granada 29 21 8 5 8
9-Levante 26 20 6 8 6
10-Celta de Vigo 25 21 6 7 8
11-Athletic 24 20 7 3 10
12-Cádiz 24 21 6 6 9
13-Getafe 24 20 6 6 8
14-Valencia 23 21 5 8 8
15-Eibar 20 21 4 8 9
16-Valladolid 20 21 4 8 9
17-Osasuna 19 21 4 7 10
18-Alavés 19 21 4 7 10
19-Elche 17 19 3 8 8
20-Huesca 16 21 2 10 9

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020/21

 P J V E D GM  GS
1-Internacional 65 33 19 8 6 57 31
2-Atlético Mineiro 60 33 18 6 9 58 41
3-Flamengo 58 32 17  7  8 57 43
4-São Paulo 58 33 16 10  7 53 36
5-Fluminense 53 33 15  8 10 48 40
6-Palmeiras 52 32 14 10  8 45 31
7-Grêmio 52 33 12 16  5 43 32
8-Athletico Paranaense 45 33 13  6 14 31 31
9-Ceará 45 33 12  9 12 47 44
10-Corinthians 45 32 12  9 11 39 38
11-Santos 45 32 12  9 11 44 44
12-Atlético Goianiense 45 33 11 12 10 34 38
13-Red Bull Bragantino 44 33 11 11 11 46 39
14-Vasco 37 33  9 10 14 34 47
15-Bahia 36 33 10  6 17 38 54
16-Sport 35 32 10  5 17 26 41
17-Fortaleza 35 33  8 11 14 28 34
18-Goiás 29 33  7  8 18 33 57
19-Coritiba 28 33  6 10 17 28 44
20-Botafogo 23 32  4 11 17 27 51

SP. BRAGA: PAULINHO A CAMINHO DO SPORTING
O Sporting está muito próximo de fechar a contratação de 

Paulinho. O avançado do Sp. Braga está de malas feitas 
para Alvalade, devendo a transferência ficar definitivamen-
te fechada esta segunda-feira de manhã. Nesta altura, e 

segundo foi possível saber, faltam acertar apenas deta-
lhes, que não deve colocar em causa a mudança do joga-
dor, que assim se vai tornar reforço de Ruben Amorim para 
a segunda metade da temporada.
Paulinho deve viajar esta segunda-feira para Lisboa, se 

nada de extraordinário acontecer, para fazer os necessá-
rios exames médicos e assinar um contrato válido até 30 
de junho de 2025. Segundo foi possível saber, em senti-
do contrário ao de Paulinho segue Cristián Borja, que se 
muda em definitivo para Braga. O colombiano vai assinar 
por quatro anos e meio com o Sp. Braga e deve apresen-
tar-se esta segunda-feira no Minho para também ele fazer 
exames médicos e assinar. Para além de Borja, o Sporting 
paga um valor entre 12 e 15 milhões de euros ao Sp. Bra-
ga, não estando afastada a possibilidade de haver mais 
jogadores no negócio.

JORGE COSTA VAI SER 
O NOVO TREINADOR DO FARENSE
Jorge Costa vai suceder a Sérgio Vieira no comando téc-

nico do Farense, apurou o Maisfutebol. 
O acordo para o técnico de 49 anos assumir o comando 

do emblema algarvio, atual 18.º e último classificado da I 
Liga – ainda que com um jogo a menos – foi alcançado 
este domingo. 
O técnico, que está ao serviço do Gaz Metan, está a acer-

tar a desvinculação do emblema da Roménia, que orien-
tou ainda no sábado, no empate caseiro a uma bola ante 

o Clinceni, em jogo da 
20.ª jornada. Jorge 
Costa, apurou o nos-
so jornal, vai também 
levar consigo, neste 
regresso a Portugal, 
a equipa técnica lusa 
com quem trabalhou no 
Gaz Metan. 
Em setembro, Jorge 

Costa e o seu adjunto, 
Marco Leite, assinaram 
por dois anos pelo Gaz 
Metan, mas a ligação 
com o atual nono clas-
sificado da primeira liga 
romena vai terminar 
precocemente. 
O acordo deve ser ofi-

cializado nas próximas horas ou dias, assim como a apre-
sentação da nova equipa técnica em Faro. Jorge Costa 
iniciou a carreira de treinador no Sporting de Braga, na 
época 2006/2007. 
Passou depois pelo Olhanense, Académica, Paços de 

Ferreira e Arouca, em Portugal. 
No estrangeiro, orientou Cluj e Gaz Metan na Roménia, 

AEL Limassol e Anorthosis no Chipre, o CS Sfaxien da 
Tunísia, o Tours em França, o Mumbai City na Índia e a 
seleção do Gabão.

Hulk é reforço do Atlético de Mineiro
Hulk foi oficializado esta noite como reforço 

do Atlético de Mineiro. Em comunicado, o 
galo informou que o jogador de 

34 anos assinou um contrato válido até 
ao final de 2022 e que nos próximos dias 
cumprirá os habituais exames médicos.

O extremo brasileiro era um jogador livre 
depois de ter deixado a custo zero o Shan-
ghai, da China, onde esteve nos últimos 

cinco anos. Falou-se num possível regresso ao FC Por-
to, mas optou mesmo por prosseguir a carreira no Bra-

sil. Trata-se assim do regresso de Hulk ao 
seu país natal, ele que tinha deixado o Bra-
sil em 2004, para jogar no Japão. Em 2008 
mudou-se para o FC Porto, onde se tornou 
uma figura do clube, e seguiu depois para 
a Rússia, para representar o Zenit, antes da 
aventura na China.

SPORTING 1-0 BENFICA

Matheus Nunes marcou o golo decisivo
O Sporting venceu com um golo de Matheus 

Nunes aos 90'+2 num dérbi renhido. Na pri-
meira parte, os leões dispuseram das melho-

res ocasiões, mas Porro e Neto não conseguiram bater 
Vlachodimos. 

Na segunda parte, Darwin também poderia ter mar-
cado logo de início com as águias a discutirem o jogo 
e acercarem-se por mais vezes da baliza contrária. No 
fim, os leões aumentam a vantagem para o rival encar-
nado para nove pontos.

A FIGURA: MATHEUS
Uma decisão judicial ainda permitiu a inclusão de João 

Palhinha na ficha de jogo, mas como suplente, e por isso 
Matheus conservou a titularidade. Ao contrário do que 
sucedeu no Bessa não ficou tão vincado que João Má-
rio é que pegava na construção em zonas recuadas, e 
por isso Matheus não teve tanta liberdade de movimen-
tos, até porque o rival era outro. Ainda assim mostrou 
a habitual capacidade para ocupar uma vasta área do 
terreno de jogo. Um médio com influência reduzida na 
construção de jogo mas que gosta de duelos, com uma 
rotação sempre elevada. Com a entrada de Palhinha, aí 
sim, teve condições para aparecer mais na área contrá-
ria, e foi assim que aproveitou uma defesa incompleta 
de Vlachodimos para apontar o golo que decidiu o dér-
bi, já em período de descontos.

O MOMENTO: MINUTO 90+2
O nulo parecia ditado, e em termos classificativos 

até beneficiaria mais o Sporting, mas já em período 
de compensação a equipa leonina conseguiu um golo 
para ganhar o dérbi. Tabata dividiu o lance com Weigl, 
Jovane insistiu pela esquerda, Porro cruzou da direita 
e Matheus aproveitou a defesa incompleta de Vlacho-
dimos para marcar. Ainda terá sido atingido na cabeça 
por Gabriel, nesse lance, mas os festejos prevaleceram.

OUTROS DESTAQUES: COATES
Travou um duelo particular com o compatriota Da-

rwin Nuñez, mas saiu claramente por cima. O central 
uruguaio atravessa claramente um excelente momento 
de forma, um dos melhores desde que chegou ao Spor-
ting, e isso voltou a ficar patente num dérbi em que a 
vertente defensiva prevaleceu. Só perdeu um lance para 
Darwin. Praticamente irrepreensível!

TIAGO TOMÁS
O elevado número de faltas (cometidas e sofridas) 

logo na fase inicial do encontro atesta a forma como o 
jovem avançado leonino se entregou à luta com os três 
centrais do Benfica. Muito disponível, como sempre, 
causou imensas dificuldades a Vertonghen, Otamendi 
e Jardel (depois Weigl), tanto a procurar receber a bola 
em zona mais recuada como a explorar a profundidade, 
aquilo em que se sente mais confortável. Foi tão altruís-
ta nesta missão que ao minuto 48 até tentou servir Pe-
dro Gonçalves quando tinha tudo para atirar à baliza. 
Ainda na primeira parte foi dele o desvio no pontapé de 
canto que quase dava golo de Neto.

JOÃO PALHINHA
Foi a jogo por decisão do Tribunal Central Adminis-

trativo do Sul, que suspendeu a suspensão motivada 
pelo polémico cartão amarelo do Bessa. Entrou apenas 
ao minuto 62, para o lugar de João Mário (com queixas 
físicas), e ficou a centímetros do golo com um remate de 
fora da área, ao minuto 81.
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1-Sporting 42 16 13 3 0 34 9
2-FC Porto 38 16 12 2 2 39 17
3-SC Braga 33 16 11 0 5 28 15
4-Benfica	 33	 16	 10	 3	 3	 30	 16
5-V. Guimarães 29 15 9 2 4 20 13
6-Paços de Ferreira 28 15 8 4 3 22 12
7-Santa Clara 21 16 6 3 7 17 19
8-Moreirense 18 16 4 6 6 13 21
9-CD Tondela 18 16 5 3 8 15 25
10-Marítimo 17 16 5 2 9 16 22
11-Nacional 17 16 4 5 7 15 21
12-Rio Ave 15 16 3 6 7 11 20
13-Portimonense 15 16 4 3 9 13 21
14-Belenenses SAD 15 16 3 6 7 8 14
15-Boavista 14 16 2 8 6 16 27
16-FC Famalicão 14 16 3 5 8 17 28
17-Gil Vicente 13 15 3 4 8 10 17
18-Farense 12 15 3 3 9 15 22

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
30/01 Nacional 2-1 FC Famalicão
  CD Tondela 2-0 Farense
  Portimonense 1-2 Boavista
31/01 V. Guimarães 1-0 Marítimo
01/02 Santa Clara 2-0 Belenenses
  FC Porto 2-0 Rio Ave
  Moreirense 0-4 SC Braga
  Sporting 1-0 Benfica
02/02 Gil Vicente 20:15 P. Ferreira

17ª JORNADA
04/02 Farense 10:00 Santa Clara
  Belenenses 14:00 FC Porto
  SC Braga 16:00 Portimonense
  Famalicão 16:30 Moreirense
05/02 Rio Ave 12:00 Nacional
  Benfica 14:00 V. Guimarães
  Marítimo 14:00 Sporting
  Boavista 16:00 Gil Vicente
  P. Ferreira 16:00 Tondela

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
30/01 GD Chaves 0-1 Feirense
  UD Oliveirense 0-3 FC Vizela
31/01 Vilafranquense 2-2 Benfica B
  Académica OAF 2-1 A. Viseu
  FC Porto B 0-1 Varzim
 Casa Pia 1-1 Leixões
02/02 CD Mafra 12:00 C. Piedade
  FC Arouca 13:00 E. Praia
03/02 Covilhã 15:00 FC Penafiel

19ª JORNADA
06/02 Feirense 6:00 Vilafranquense
  Varzim 10:00 GD Chaves
  Leixões 12:00 FC Arouca
  E. Praia 15:30 Académica
07/02 FC Vizela 6:15 FC Porto B
  A. Viseu 9:00 CD Mafra
  Benfica B 12:00 Casa Pia
08/02 C. Piedade 10:00 SC Covilhã
  FC Penafiel 15:00 Oliveirense

SPORTING 1-0 SC BRAGA

QUARTOS-DE-FINAL
27/01 Marítimo 1-3(a.p.) Estoril Praia
28/01 Benfica 3-0 Belenenses SAD
29/01 SC Braga 2-1 Santa Clara
  Gil Vicente 0-2 FC Porto
MEIAS-FINAIS     1ª Mão           2ª Mão
Estoril Praia - Benfica 10/02 10:00    03/03 10:00
SC Braga-FC Porto 10/02 10:00     03/03 10:00

MELHOR MARCADOR DA 1ª LIGA
NOME DO JOGADOR J G
1-Pedro Gonçalves [Sporting] 13 12
2-Haris Seferovic [Benfica] 12   7
2-Thiago Santana [Santa Clara]   9   7
2-Mehdi Taremi [FC Porto] 16   7
2-Rodrigo Pinho [Marítimo] 13   7
2-Sérgio Oliveira [FC Porto] 15   7
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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
30/01 Nacional 2-1 FC Famalicão
  CD Tondela 2-0 Farense
  Portimonense 1-2 Boavista
31/01 V. Guimarães 1-0 Marítimo
01/02 Santa Clara - Belenenses
  FC Porto - Rio Ave
  Moreirense - SC Braga
  Sporting - Benfica
02/02 Gil Vicente 20:15 P. Ferreira

17ª JORNADA
04/02 Farense 10:00 Santa Clara
  Belenenses 14:00 FC Porto
  SC Braga 16:00 Portimonense
  Famalicão 16:30 Moreirense
05/02 Rio Ave 12:00 Nacional
  Benfica 14:00 V. Guimarães
  Marítimo 14:00 Sporting
  Boavista 16:00 Gil Vicente
  P. Ferreira 16:00 Tondela

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
30/01 GD Chaves 0-1 Feirense
  UD Oliveirense 0-3 FC Vizela
31/01 Vilafranquense 2-2 Benfica B
  Académica OAF 2-1 A. Viseu
  FC Porto B 0-1 Varzim
 Casa Pia 1-1 Leixões
02/02 CD Mafra 12:00 C. Piedade
  FC Arouca 13:00 E. Praia
03/02 Covilhã 15:00 FC Penafiel

19ª JORNADA
06/02 Feirense 6:00 Vilafranquense
  Varzim 10:00 GD Chaves
  Leixões 12:00 FC Arouca
  E. Praia 15:30 Académica
07/02 FC Vizela 6:15 FC Porto B
  A. Viseu 9:00 CD Mafra
  Benfica B 12:00 Casa Pia
08/02 C. Piedade 10:00 SC Covilhã
  FC Penafiel 15:00 Oliveirense

SPORTING 1-0 SC BRAGA

QUARTOS-DE-FINAL
27/01 Marítimo 1-3(a.p.) Estoril Praia
28/01 Benfica 3-0 Belenenses SAD
29/01 SC Braga 2-1 Santa Clara
  Gil Vicente 0-2 FC Porto
MEIAS-FINAIS     1ª Mão           2ª Mão
Estoril Praia - Benfica 10/02 10:00    03/03 10:00
SC Braga-FC Porto 10/02 10:00     03/03 10:00

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

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.

Palmeiras derrotou o Santos, com um gol aos 
99 minutos e conquistou o bicampeonato 
da Copa Conmebol Libertadores título que 

garante sua segunda participação no Campeonato 
Mundial Interclubes no Catar, que tem início no pró-
ximo dia 4 de fevereiro.
Comandandos pelo técnico português Abel Ferreira 
o time alviverde venceu a competição mais impor-
tante da América do Sul e se prepara para a conquista 
do tão sonhado título de Campeão Mundial da Fifa. 
A final entre os times brasileiros aconteceu no Mara-
canã, mesmo palco onde o Palmeiras conquistou em 
1951 o primeiro título mundial interclubes vencendo 
a Juventus, da Itália.
O gol da vitória foi marcado pelo recém-contratado 
Breno (19) de cabeça após um longo e certeiro cruza-
mento de Rony, camisa 11.
Abel que chegou ao Brasil apenas em novembro após 
treinar o time grego Paok mostrou-se completamente 
adaptado ao estilo de vida dos brasileiros e com se-
riedade e competência organizou o time deixado por 
Wanderley Luxembrugo, apostou nos jogadores for-
mados pela casa e foi um dos principais responsáveis 
pela contratação do atacante que disputou a série B do 
campeonato brasileiro e que marcou o gol da vitória. 
Rony, também é muito grato ao técnico que "recupe-
rou" seu jogo transformando-o em atleta 'em baixa1 
em craque do time e responsável pelo incrível cruza-
mento que originou a cabeçada.
O time fará um jogo contra o Botafogo válido pelo 
campeonato brasileiro, onde ocupa a sexta posição 
antes de embarcar para o oriente médio. O Verdão en-
trará direto na semifinal no dia 7 enfretando o time 
vencedor da partida entre o Tigre (México) e Ulsan 
(Coréia do Sul). Na outra semifinal Bayern (Alema-
nha) pegará o vencedor do conflito entre Lekhwiya 
(Catar) e Al Ahly (Egito). O Auckland City (Nova 
Zelândia)  não participará da competição em virtude 
da segunda onda da pandemia da Covid19. Ao voltar 
para o Brasil, o Palmerias disputará uma outra final 
pela Copa do Brasil contra o Grêmio, com jogos mar-
cados para os dias 28 de fevereiro e 11 de março. 

LIBERTADORES 2020

MOMENTOS DA FINAL
Palmeirenses em Montreal 
e por todo o Canadá, se 
organizaram para acompanhar 
o jogo e comemoraram o 
bicampeonado da Libertadores.

https://www.facebook.com/groups/329109291209822/
Palmeiras Montréal

DANIEL VARDI
danielvardi@gmail.com

América é Verde!
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB: 
RSFA.CA

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS

ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.

ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

Langelier
Radisson
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