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Crónicas em destaque
Zoólogos
pela verdade
Ricardo Araújo Pereira
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"Novas variantes são

motivo de preocupação",

admite António Costa
A
pós a 16.ª reunião no Infarmed, o chefe do Governo revela otimista face à "tendência positiva de descida da #COVID19
em #Portugal", mas revela que há,
neste momento, uma preocupação:
"novas variantes", tal como salientou

há 15 dias, aquando da renovação do
atual Estado de Emergência.
Numa publicação na rede social Twitter, António Costa refere que "assistimos a uma tendência positiva de descida", mas, ainda assim, acrescenta, "o
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PENSAMENTO DA SEMANA

Zoólogos pela verdade

COMUNICADO
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
Take-out sexta-feira 26 de fevereiro de 2021 das 16h
às 18h. Ementa Chicharros ou Feijoada (15) incluindo
sopa e sobremesa. Será um prazer ver-vos de novo!
Aceitamos encomendas prévias: 514-388-4129 ou casadosacoresdoquebeque@hotmail.com.
PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO
DO CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta
os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área de jurisdição consular e informa que
na sequência da posição do Governo do Québec em relação à contenção da pandemia nesta província e o facto
de as regiões de Montreal e Laval, bem como outras,
permanecerem no nível de alerta máximo (zone rouge),
este Posto Consular permanecerá encerrado ao público
até ao dia 7 de março de 2021.
Apesar de ser uma medida excecional, a necessidade
desta prorrogação afigura-se conveniente devido às
restrições sanitárias impostas pela propagação da COVID-19 que se mantém na área metropolitana de Montreal, como é do conhecimento de todos os cidadãos.
Como habitualmente, continuaremos a prestar o apoio
consular, mas apenas para os casos considerados urgentes e inadiáveis devidamente comprovados.
Para estes casos será possível contactarem o Consulado-Geral através do telemóvel: 514 606 40 09, para uma
eventual deslocação às nossas instalações para serem
atendidos, mas sempre sob marcação prévia.
Todos os utentes devem continuar a usar o correio eletrónico do posto consular - consulado.montreal@mne.pt
- para solicitarem informações sobre os seus processos,
dúvidas relativas aos atos consulares ou qualquer outra
questão que pretendam que seja esclarecida.
Aconselhamos igualmente a leitura atenta da nossa página do Facebook – “Consulado Geral de Portugal em
Montreal – Canada” e da página eletrónica disponível
nas línguas portuguesa, francesa e inglesa: https://montreal.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/
Agradece-se a compreensão de todos os utentes para
esta situação que vivemos e a necessidade de, para
além de termos que respeitar as medidas sanitárias em
vigor, preservarmos a saúde dos que trabalham no posto consular, bem como a de todos os nossos estimados
compatriotas.

RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

A

lguns outros membros do
movimento “Zoólogos pela
Verdade” têm de lidar ainda
com o facto de, por causa de uma admirável fidelidade às suas ideias, terem enfiado os dois braços na
jaula do tigre, tendo perdido ambos, pelo que, neste
momento, estão confrontados com uma maior dificuldade de escrever posts no Facebook.
Os tigres não são assim tão perigosos. Sabemos que
esta não é uma opinião popular hoje em dia, mas os
poderes que se escondem por detrás da situação que
vivemos neste momento não conseguirão calar-nos.
Não negamos que o convívio com
tigres pode constituir algum perigo
para pessoas mais lentas, ou que não
estejam munidas de armas de fogo, ou
que estejam munidas de armas de fogo
mas tenham má pontaria.
Porém, em caso algum justifica o
exagero dos meios de comunicação
social, que insistem em realçar constantemente os números de pessoas
que, enfiando um braço na jaula do
tigre, ficaram sem ele. Esses números
só servem para alimentar o medo na
população e escamoteiam a realidade.
De facto, e ao contrário do que os telejornais têm dito,
enfiar o braço na jaula do tigre não é perigoso – por
CARICATURA DA SEMANA
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exemplo, quando a jaula está vazia, ou quando o tigre
está entretido a roer o braço de outra pessoa.
Mas a atenção dos média aos casos em que as pessoas
ficam mesmo sem o braço tem contribuído para gerar
um pânico injustificado.
O exagero das medidas implementadas, com proibição da introdução do braço na jaula do tigre, é altamente nocivo e impede a vida em liberdade.
Além disso, prejudica a economia, designadamente a
indústria das próteses, que florescia antes destas interdições impostas ao nível global.
No entanto, e com muita pena nossa, o movimento
“Zoólogos pela Verdade” vai ter de ficar por aqui. Infelizmente, os membros do movimento sucumbiram à
perseguição e ao sofrimento que lhes foram infligidos
por colegas de profissão – que, com a ajuda de uma
poderosa máquina de propaganda ao
serviço não se sabe de quem, procuram impor a ideia segundo a qual as
dentadas de tigre aleijam.
Alguns outros membros do movimento “Zoólogos pela Verdade” têm
de lidar ainda com o facto de, por causa de uma admirável fidelidade às suas
ideias, terem enfiado os dois braços na
jaula do tigre, tendo perdido ambos,
pelo que, neste momento, estão confrontados com uma maior dificuldade
de escrever posts no Facebook.
Mas continuamos convencidos de
que temos razão e, no final, cá estaremos para fazer contas, desde que essas contas não se
façam pelos dedos, por causa dos motivos acima referidos.
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Ser solidário

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

C

om as novas regras federais de entrada dos viajantes por via aérea no Canadá
surge uma nova dificuldade àqueles que pensavam
usufruir de umas primeiras férias neste final de inverno e princípio de primavera. Temos que ser claros logo à partida: obviamente estas regras, com o
confinamento obrigatório mínimo de três dias em
hotel pago pelo viajante até receber luz verde das autoridades sanitárias para circular à vontade em solo
canadiano, visa sobretudo dissuadir os viajantes de
ocasião minimizando a circulação de pessoas ao
mesmo tempo que não se fecha corredores aéreos ou
o espaço aéreo totalmente.
Muitos pensam que é uma medida pífia, ou porque
acham que se deveria de uma vez por todas fechar o
trânsito de pessoas internacionalmente, ou porque
querem ir de férias e se sentem frustrados nos seus
planos.
Não pecarão ambos por vistas curtas, por um egoísmo cego face às dificuldades que se vivem coletivamente?
Se por um lado isolando um país podemos colocar
em causa a circulação de alguns, que por uma necessidade legítima se viram fora da sua residência e do seu
país de origem, por outro abrir as fronteiras sem qualquer restrição favorece os nossos diminutos interesses

SEU JEITO SIMPLES DE AMAR

individuais face às graves consequências coletivas.
Avizinha-se também aqui no Quebec a semana intercalar de férias, que muitos aproveitam para umas miniférias para aliviar do severo inverno canadiano. Este
ano, restringido pelas dificuldades de viagem ao exterior, certamente assistiremos a deslocações internas,
que dificultando a contaminação pelas novas estirpes
virais da covid-19 de outros países, por outro lado
pode levar a uma propagação comunitária que poderá
colocar um problema às autoridades de saúde do Quebec e mesmo de outras províncias. O comportamento
individual permanece como chave fundamental no
controlo nesta pandemia, mas para isso individualmente somos chamados a alguns sacrifícios.
Querer o retorno ao “normal” é legítimo e compreensível, e a luta científica que se faz nesse sentido tem
todo o seu mérito; contudo ignorar as consequências
de um comportamento insensato por egoísmo ou por
desleixo é caminho para prolongarmos uma situação
que só por si vai trazer profundas mudanças a nível
económico, financeiro, social e quiçá, político.
A verdadeira solidariedade não se manifesta só por
participação em eventos festivos, em passeios ou manifestações, eventos online ou gritaria histérica dos
quais tiramos prazer de uma forma ou outra; a verdadeira solidariedade é aquela que exige sacrifício de
nós, pelo tempo que nos toma, pelos prazeres que dispensamos, pelos ganhos que não iremos ter, tudo em
prol de um bem maior, que pode ser dirigido a alguém
ou a uma comunidade inteira, ou, neste caso, a toda a
Humanidade.

Anúncios de Emprego: Confiar, Desconfiando
TIAGO MATIAS
Editor empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

P

ode o leitor, legitimamente,
considerar o título cínico. Há
uns anos atrás registei uma
frase de uma formadora: “sobre esse assunto, devemos confiar, desconfiando”. Escalpelizemos. Então
devemos desconfiar dos anúncios de emprego? Eles
não são uma coisa boa? Sim e não. Tem dias.
Quem procura emprego deve observar sempre os vários anúncios de emprego com que se vai deparando.
Não se é mais ou menos bonito, mais ou menos artístico, se tem melhores ou piores condições.
A observação deve ser outra. O anunciante é reputado, uma entidade credível e fortemente implantada?
O anúncio faz sentido ou é para “vender gelados no
inverno e chocolate quente no verão”? O anúncio tem
demasiado texto a explicar os grandes atributos do
empregado e pouquíssimo texto a descrever as funções, o perfil pretendido e as condições sob as quais se
pretende estabelecer a relação laboral?
O anúncio é omisso em tudo o que importa? Estamos
perante um “anúncio mistério”, do tipo “contacte-nos
que depois logo lhe dizemos como tudo se vai passar”?
O anúncio exibe várias vias de contacto com o empregador ou pede respostas para emailcriadoapenasparaisto@maildescartavel.pt? O anúncio é recorrente,
dando a entender que “ninguém quer, ninguém pode

CRÓNICAS
POEMA DA SEMANA

com isto”? Parece demasiado bom para ser verdade?
Bom, se chegou até aqui, talvez já pense que o melhor é desconfiar de tudo e de todos e atirar a toalha ao
chão. Não é esse o caso.
Existem muitas ofertas de emprego credíveis que todos os dias vão surgindo na nossa praça.
Considere como bons sinais verificar se se trata de
uma entidade conhecida, estabelecida ou em ascensão;
Google se necessário. Se encontrar boas ou más referências, poderá tomar a sua decisão. Se não encontrar
nada, desconfie. Qualquer leigo cria uma conta nas
redes sociais em poucos minutos. Observe se se trata
de um anúncio logicamente organizado, que explique
quem procura, do que se trata, o que se pretende e
como se concorre. Apresentar vários canais de comunicação (website, redes sociais, email, contacto telefónico) é sempre bom sinal. Quem não deve não teme.
O anúncio pode não dizer diretamente quem contrata,
mas se cumprir as regras anteriores e disser algo como
“empresa com forte implementação” ou “empresa na
área de…” e cumprir as regras anteriores, deverá ser
credível. Existem motivos pelos quais as entidades poderão optar pelo anonimato como, por exemplo, não
dar a entender à concorrência que estão a recrutar.
Atente nisto e lembre-se que não é apenas a organização que escolhe o candidato, o candidato também
escolhe onde vai e onde não vai. Confie, sempre desconfiando.
O autor cede os direitos de publicação do texto acima
e da sua imagem, para efeitos de crónica de opinião, na
comunicação social.

Voltava do trabalho toda feliz
Pois fazia as suas obrigações com carinho
Tomava o ônibus
Para voltar para a casa
Seu olhar expressava em seu rosto
Algo belo e divino
Mas na verdade essa moça revelava
Sem ao menos falar
Muita ternura e muita humildade
No seu gesto simples de amar

Amava o céu amava a natureza
Nunca esquecendo de também amar o oceano
Pois adorava praias e deitava na areia
Quando o sol chegava pra lhe bronzear
E o mesmo encantado com seu belo corpo
Apressava-se em chegar para lhe acariciar
Vivaldo Terres

NOSSO AMOR NÃO ACABOU
Se eu pudesse voltaria
Àqueles tempos tão lindos,
Depois de uma noite de amor
Tu acordavas sorrindo.
E eu também satisfeito;
Lembrava do que passou,
Dessa noite tão divina...
Que selou o nosso amor.
Ah! Como a vida me sorria
Naqueles tempos floridos,
Eu te amava, tu me amavas...
Nosso lar era um verdadeiro paraíso.
Apesar de estarmos distantes
E vivermos de lembranças
Nosso amor não acabou,
Pois existe a esperança
De ainda estarmos juntos,
Para não viver só de lembranças.
Vivaldo Terres
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CRÓNICA
PORTUGAL CAIU 21 POSIÇÕES NA LISTA DE PAÍSES COM MAIS NOVOS CASOS: A média diária entre 15 e 21 de fevereiro foi de 164,89 novos casos
por milhão de habitantes, o que significa um decréscimo de 42% em relação ao registo de 284,99 da semana anterior e confirma a tendência de descida em
Portugal. A lista é encabeçada por República Checa (869,10), Montenegro (699,20) e Estónia (560), excluindo países com menos de um milhão de habitantes,
enquanto a média dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) se situou em 192,11. No número de mortes diárias por milhão de habitantes na última semana, Portugal desceu do segundo para o quarto lugar, com uma média de 8,98, menos 45% do que na semana anterior (16,29), e situa-se atrás de Eslováquia
(16,22), República Checa (14,29) e Montenegro (13,65). Em relação ao total de casos por milhão de habitantes (77.213), Portugal é o sexto da lista, sem contar
com pequenos países ou territórios, atrás de Montenegro (114.630), República Checa (107.681), Eslovénia (88.875), Israel (86.654) e Estados Unidos (84.996).

SUICÍDIO LENTO
HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

L

amentavelmente, a classe política que temos, de um modo
bastante geral, procura criar
problemas onde não existem. Precisamente o que
tem vindo a desenvolver-se ao redor do Sistema
Eleitoral de que dispomos, e que tão bem tem funcionado. Uma realidade que se tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, por via de se pretender
resolver um problema simples, que (quase) nada
tem que ver com o atual Sistema Eleitoral. O tempo
é propício à imaginação dos que tiveram que levar
com a Revolução de Abril em cima.
A essência da democracia reside na necessidade
de conferir legitimidade ao exercício do poder, mas
também em torna-lo funcional. Aquela legitimidade
consegue-se por via de um contrato social, sempre
muito bem aceite, mas que exige resultados úteis, sob
pena de os eleitores se virarem para os arautos da
salvação simples, como sucede hoje com a Extrema-Direita.
A funcionalidade do Sistema Eleitoral encontra-se
ligada à garantia de que seja possível conseguir uma
governação simples de organizar no seu início, mas
também que a proporcionalidade do voto não seja
desvirtuada, apenas por via da necessidade de conferir uma (aparente) estabilidade política. Um Sistema
Eleitoral como o da Grécia – é o meu ponto de vista,
que me parece lógico – pouco tem de democrático,
uma vez que a proporcionalidade é completamente
ultrapassada pelo primado da estabilidade governativa. No fundo, governa o partido mais votado, mesmo
que, de facto, represente apenas uma fração pequena
do eleitorado.
Tem-se apontado o número de deputados como
uma realidade excessiva, para mais com um suposto
afastamento daqueles perante os seu eleitores. Para
quem, como eu, dirigiu diversas campanhas eleitorais no distrito da Guarda, sabe muitíssimo bem que
tal argumento simplesmente não corresponde à realidade. Como há muito vem fazendo escola, a nossa
grande comunicação social, com ênfase muito especial para a televisão, bem tem ajudado a cimentar a
errada ideia constantemente veiculada.
Mais recentemente, regressou o problema do voto,
e em diversas facetas: o voto antecipado presencial,
o voto por correspondência, o voto eletrónico, as
condições para se concorrer a eleições, o número de
deputados, o problema dos cadernos eleitorais, etc..
Portanto, tentemos escalpelizar, embora em pinceladas simples, cada uma destas rejuvenescidas realidades.
O problema dos cadernos eleitorais é simples de resolver, mas exige a criação de um grupo de missão
destinado a trata-lo, tanto no que diz respeito ao levantamento da atual realidade, como à criação de um
mecanismo legal e automático, destinado a informar
a Comissão Nacional de Eleições sobre o falecimento
de um qualquer concidadão. É uma tarefa que poderá estar pronta ao tempo das próximas eleições para
deputados à Assembleia da República.
A questão do número de deputados, em boa medi-

da, está já resolvido, mas é essencial reconhecer que
se errou ao deliberar como anteriormente foi feito. O
atual número de deputados nada tem de excessivo, e
nunca foi razão para se governar melhor ou pior. Não
é por aqui que se poderá desenvolver algum descontentamento, ou desinteresse, dos cidadãos.
O caso das condições para se concorrer a eleições
também deverá conduzir a modificações, uma vez
que, sendo o suporte da democracia os partidos políticos, é um erro continuar a manter a atual situação,
onde grupos de cidadãos, com motivações muitas
vezes suportadas em meras vinganças, ou em interesses, se determinam a concorrer a eleições fora dos
partidos políticos. Olhando o tempo que passa, até
um pouco por todo o mundo, torna-se simples prever que, num dia destes, podem os históricos e essenciais partidos políticos vir a sucumbir, deixando
o ambiente político à mercê de grupos de cidadãos,
mas objetivamente ligados a interesses pessoais, locais, regionais, nacionais ou mesmo internacionais.
O tema do voto antecipado presencial é um problema simples de organização, a pôr em prática em
condições que tal possam exigir. É um caso simples
de organização.
O caso do voto por correspondência é uma daquelas ideias derivadas de casos similares, mas passados
noutros Estados. É, todavia, uma mecanismo com
riscos grandes. Desde logo, a possibilidade de se organizarem sindicatos de influência, ou compra, de
votantes, postos em prática pelos partidos. E depois,
toda uma gama de possibilidades hoje existentes que
podem permitir o aparecimento, ou o desaparecimento, de votos enviados de longe por carta. E
basta olhar o recente caso norte-americano, para se
perceber como o voto por correspondência se pode
transformar num fator de dúvida insanável.
Ninguém pode garantir que não houve ali algum
tipo de fraude, embora talvez sem condições de poder alterar o resultado final. A dúvida, todavia, tal
como na disputa Bush-Al Gore, persiste e assim ficará para a História.
Por fim, o tema do voto eletrónico. Este é o tema
que maior risco envolve para a lisura do funcionamento da democracia. Depois de termos podido ver
o que Rui Pinto – e não devem faltar por aí casos
como este...– nos permitiu saber, já com um conhecimento profundo de tudo o que Edward Snowden
nos relatou, continuar a defender uma tal ideia – é,
sobretudo, a Direita, certamente aqui apoiada pela
Extrema-Direita –, ou materializa um interesse velado, ou traduz uma tendência especial para o suicídio
democrático.
Quando se está em Portugal, onde foi possível ser
roubada uma urna em Chelas que inverteu o resultado eleitoral, com tudo a ficar pela inútil descoberta

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

da verdade, andar a defender esta perigosíssima ideia
do voto eletrónico, bom, é caso para que diga: não sei
se deverei rir ou chorar.
Para completar este texto, a mais recente ideia de
Rui Rio, a cuja luz se deverão adiar as eleições por
dois meses. Infelizmente, é mais uma triste ideia de
Rui Rio, que não quis perceber que o caso da COVID-19, como até aqui ou com os efeitos de mais variantes, porventura mais perigosas, pode nunca vir
a ter um fim durante alguns anos. Quase com toda a
certeza, andaremos para cima e para baixo, havendo
que tomar as medidas que minimizem os pequenos
riscos das diversas campanhas eleitorais que se aproximam.
As eleições autárquicas são eleições essencialmente
locais, pelo que os debates que tivemos na presidenciais podem continuar a ter lugar, desde que as rádios
locais assim ajudem. E podem continuar a estar presentes caravanas automóveis, que permitam levar a
presença dos candidatos, com as suas propostas, aos
diversos lugares de cada concelho. Nos caso das capitais de distrito é que poderão ser utilizados debates similares aos das presidenciais, com as naturais
adaptações, dependentes do número de partidos e
do tempo disponível. Se se diz que a democracia é
tão essencial, há que fazer um esforço para a levar à
prática, nunca adiar eleições. Fazê-lo, é secundarizar
a democracia e numa situação que pode repetir-se,
dado que pouco se sabe de capaz sobre o novo coronavírus e suas variantes.
Cá estaremos para ver se o PS e os partidos da Esquerda caem neste conto que Rui Rio há dias nos expôs. E atenção: a Direita, certamente com a Extrema-Direita, não olham a meios, enfrentando o problema
eleitoral de frente, usando, nos casos convenientes,
coligações de partidos. Será que o PS e os partidos
da Esquerda irão continuar confinados ao redor dos
seus umbiguinhos...?
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EM DESTAQUE
DEVASTADOS PELA PANDEMIA, ESTADOS UNIDOS SUPERAM O MEIO MILHÃO DE MORTES
As consequências trágicas da pandemia de coronavírus continuam a abater-se nos Estados Unidos. O país ultrapassou esta segunda-feira uma marca
terrível. De acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos superaram esta segunda-feira os 500 mil mortos
causados pela Covid-19. Os Estados Unidos ultrapassaram esta 'barreira' cerca de um ano depois de ter sido reportada a primeira morte provocada
pela Covid-19. São o país mais afetado pela pandemia no mundo, e registam os números mais elevados de casos (28,1 milhões) e de óbitos. No que
diz respeito às mortes, os Estados Unidos têm cerca do dobro das vítimas do segundo país do mundo com mais óbitos devido à Covid-19: o Brasil, com
247 mil mortos, e que este semana deve chegar aos 250 mil.

"Think Outside of the Box"
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

H

oje em dia, tudo
mudou, e afinal o
que vai ser dos 60
anos do jornal, como é que vamos organizar um evento tão desejado e que
não pode acontecer e tempos normais.

jornal, e a comunidade tentamos organizar eventos que vai ser memoráveis.
Tal como os dois primeiros eventos
que foi uma ajuda para os restaurantes,
"Diner and a Show". Um jantar/almoço
e um espetáculo memorável em DVD
para guardar preciosamente.

munidade.
No dia 20 de março de 2021, pela primeira vez em 2021 vamos organizar a
primeira Noite de Fado da comunidade, mas tudo isso será muito diferente
porque todos vão poder ver e apreciar

comemorando os 50 anos da chegada
dos portugueses no Canadá.
Vai haver mais dois outros eventos, a
primeira será uma noite de poesia e a
final, UMA FESTA Á NOSSA MANEIRA. Com vários artistas e animadores,

O terceiro evento será uma aula de ginástica com um profisional, já que ele
é o meu professor achei interessante de
fazer mexer a comunidade.
O quarto evento será no café central
que vai ser uma surpresa com muito
história deste vosso jornal A Voz de
Portugal.
É importante de notar que não sou um
grande amador de bacalhau mas, no
Café Central é um prato fantástico que
merece ir lá e encomendar um bom bacalhau no forno.

Nesta edição de A Voz de Portugal vão
poder ver uma parte dos acontecimentos dos 60 anos do jornal. É claro que
por razões que todos sabem não podemos fazer acontecimentos públicos mas
uma pessoa disse-me "Think outside of
the box", pensa de outra maneira porque
tudo o que estamos habituados a fazer,...
não podemos então para fazer mexer o

Depois, vamos festejar a maneira da
nossa diretora adjunta, Francisca Reis, a
festa do Dia internacional da Mulher de
uma forma virtual com pessoas convidadas e que vão falar sobre este evento.
No dia 13 de março vai haver Feijoada
Transmontana no restaurante Aldea, e
quando comprar o prato vai receber um
CD comemorativo de vários artistas da
nossa comunidade.
Historiando um pouquinho a nossa
comunidade musical, com pessoas que
tocaram e nos encantaram durante várias gerações tal como o Mestre Artur
Gaipo, Jordelina Benfeito, e muitos outros artistas bastante conhecido na co-

alguns artistas da nossa comunidade e
que vão tocar para todos nós, e matar as
nossas saudades do nosso Portugal.
Este evento será disponível no Youtube
e Facebook em Live e ao mesmo tempo
convido a comunidade a ir ao seu restaurante português preferido, encomenda o seu prato e vai jantar connosco e
ver um espetáculo memorável.
No dia 27 de março vai ser o restaurante Casa Minhota que vai fazer um
saboroso jantar, bacalhau com natas e
vai receber o filme dos jovens em acção
que foi filmado e apresentado em 2003

vamos fazer desta festa uma linda festa
que vai ficar nas nossas memórias e espero que todos vão poder dançar e bailar ao nosso som.
Quer convidar todos que querem participar nesta festa, podem nos contactar.
Sem esquecer que vamos fazer uma
edição especial para comemorar os 60
anos e que a todas as semanas temos
uma cápsula informativa que passa a todas as quintas-feiras nas redes-socias e
no Youtube.
Obrigado e até à próxima.
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28 ANOS DEPOIS, OS DAFT PUNK CHEGARAM AO FIM
O duo francês conhecido pelo público como Daft Punk, cujos verdadeiros nomes são Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, deixam oficialmente de existir a partir desta segunda-feira. A notícia foi inicialmente avançada através de uma publicação enigmática, um vídeo de
oito minutos publicado na conta oficial dos Daft Punk no YouTube com a legenda 'Epílogo'. No vídeo foi acrescentada a data do início e do fim
da dupla. Trata-se de um excerto do filme de ficção científica 'Electroma', realizado pela dupla. Pouco depois, foi a representante de Guy-Manuel
de Homem-Christo e Thomas Bangalter a confirmar o fim de uma das duplas mais populares de sempre da música eletrónica em declarações à
Pitchfork. Até ao momento não são conhecidos os motivos que podem ter levado ao fim dos Daft Punk.

CAIXA PORTUGUESA DESJARDINS

CONFERÊNCIA VIRTUAL: A Sua Casa no Canadá
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

O

tempo da pandemia criou uma
vaga de desinformação. Antigamente a Caixa Portuguesa e
também outros bancos tinham sessão de informação
que ajudava a comunidade como fazer a compra da
sua primeira casa, ou como gerir a sua finanças. Mas,
hoje em dia, devem pensar fora da caixa, "Think outside the box" e alguns membros da Caixa organizaram um sessão informativa virtual. Uma maneira
bastant pro-ativa e bastante positivo para os seus
membros. E no final isso é o que saiu deste encontro
informativo, espero que gostem...
1- Posso fazer a compra da minha primeira casa
mesmo sendo trabalhador qualificado aqui em Montreal mesmo não sendo residente? Tenho um bom
crédito com o TD, estou em Montreal vai fazer agora
1 ano e meio. Quais são os planos a seguir para comprar a minha primeira casa? Estou entendendo que
os que estão a mais de 5 anos aqui no Canada têm um
plano de compra com 5% do custo do imóvel? Poderiam me informar um pouco para continuar com
meu sonho. Muito obrigado!
R: Você pode comprar sua casa mesmo não sendo
residente permanente. A diferença é a entrada (cash
down) para os residentes provisórios é 10% (A Sagen
faz 5% no mínimo e já passamos vários assim com eles.
A SCHL: 10%) Você também tem que possuir renda
no Canada (emprego).
2-Temos um imóvel adquirido em 2019, hipoteca
com a Desjardins. Gostaríamos de saber, meu marido e eu, como funciona a avaliação do banco para a
concessão de uma segunda hipoteca se a nossa ideia
a de colocar o imóvel atual para locação e passar a
habitar no novo imóvel a ser adquirido, sendo que
nosso rendimento óbviamente não dobrou de valor,
mas o nosso valor mensal a pagar dobraria. óbviamente o aluguel absorveria grande parte do primeiro
mortgage. O banco leva isso em conta? Seria possível
obtermos um crédito equivalente ao da primeira hipoteca? Grata!
R: Levamos em consideração a renda do imóvel locado e fazemos a analise em cima de seu salario mais
rendimentos locativos. Se você quiser uma explicação
mais pontual, pode comunicar connosco na Caisse
Desjardins Portugaise.

3-Tem uma % máxima de uso recomendado do crédito do cartão para acelerar a construção de crédito?
R : O ideal é que sua utilização do limite esteja no
máximo utilizado de 50 a 70% no dia do fechamento
da fatura do cartão.

para comprar uma nova? Ou quer alugar? Temos que
conversar pontualmente sobre o projeto. Fale conosco!
7-Tenho contas Desjardins, seguro automóvel, tanto eu como o meu marido . Isso ajuda na aprovação?
R: Você já possui um histórico na Desjardins e essa
variável conta sim quando vamos analisar o pedido de
crédito, porém não é a única variável que consideramos na análise.
8 -Poderia falar dos valores mínimos e máximos
das taxas de juros atuais?
R: As taxas de juros dependem do termo do contrato,
do valor do financiamento, da cota de crédito do cliente etc... É uma variável bem específica, mas o mercado
tem taxas hoje bem baixas a partir de 1,6% para imóveis residenciais que você vai morar.

4-Temos o csq mas não a residência ainda. Podemos fazer o financiamento convencional de 20%?
R : Pode sim. No mínimo 10% (5% na Sagen) de entrada utilizando o seguro obrigatório e máximo quando você desejar.
5- Quais são as melhores opções ou estratégias que
vocês indicam para melhorar a cota de crédito quando ela esta baixa?
R : Utilisar o crédito com prudência :
• Cartões de crédito e margens de crédito pessoal :
máximo de utilização de 50 a 70%
• Aumentar a duração do histórico de crédito por
produto, por exemplo, ter um cartão de crédito
ou margem por muito tempo, com uma boa utilização
• Limitar solicitações de crédito e consultas somente ao estritamente necessário.
• Utilisar diferentes tipos de crédito : financiamente carro, financiamento imóvel, cartão de
crédito, margem de crédito. Mas você deve garantir que a utlização destes tipos de créditos será
feita de maneira correta e deverá honrar os pagamentos acordados.
6- Você pode falar um pouco de como é o processo
de compra da segunda casa? Trocar por uma maior,
por exemplo?
R: Isso é um refinanciamento e as modalidades dependem do seu : dossier de crédito, renda e do seu
projeto. Ex : Você vai vender a propriedade que possui

9-Então para ter uma ideia. Eu tenho de ter em torno de 5% do valor da casa para pagar o notário, a taxas de bem-vindo “Taxe de Bienvenue” e a inspeção?
R: Para ser mais conservador / prevenido o melhor
seria 3% e no mínimo 1,5%.
10 -Então como entrada eu tenho que ter em mãos
20% mais 3% dos gastos como notário, etc?
R: Se você optar por um financiamento convencional sim : 20% e mais 3% (conservadoramente) para
as despesas adicionais – ver resposta acima.
11- Para o auxílio do governo federal para a primeira propriedade é necessário ser um residente permanente ou pode ser residente temporário?
R: Pode ser residente temporário desde que seja residente fiscal (pagar impostos no Canada, ter feito a
primeira Declaração de Impostos pelo menos)
12- Quem possui somente o CSQ consegue obter a
mesma vantagem de aprovação de residente permanente?
R: A única diferença esta relacionada com o valor da
entrada que tem que ser 10% (5% na Sagen) para residentes temporários.
13- Se você tiver o limite e paga a fatura antes de ser
gerada a fatura, é uma boa? Meu college debita no
cartão, mas sempre pego antes de ser debitado (fico
com o crédito).
R: O ideal é que sua utilização do limite esteja no máximo utilizado de 50 a 70% no dia do fechamento da
fatura do cartão.
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MORREU O ESCULTOR ARTURO DI MODICA, O AUTOR DO TOURO DE WALL STREET
Arturo Di Modica, que morreu na sua casa em Vittoria, perto de Ragusa, no sul da Sicília, "tinha lutado contra um cancro durante anos e o seu estado tinha
piorado nas últimas semanas", segundo o diário La Repubblica, no seu website. O escultor siciliano é famoso sobretudo pela sua imponente escultura de
bronze de 3,2 toneladas (4,9 metros de comprimento e 3 metros de altura), que se encontra perto da Bolsa de Nova Iorque. A escultura, chamada 'Charging
Bull' ('Touro de Carga'), foi esculpida e financiada pelo artista. O touro tinha sido instalado ilegalmente em frente à Bolsa de Nova Iorque, na sequência da
queda da bolsa de 1987, como símbolo da "força e poder do povo". Di Modica tinha transportado a sua escultura para a Baixa Manhattan, em dezembro
de 1989, e colocou-a debaixo de uma árvore de Natal em frente à Bolsa de Nova Iorque, como prenda de Natal para os nova-iorquinos.

14- Qual seria o score de crédito ótimo para conseguir a melhor taxa de juros?
R: Acima de 680 esta OK mas acima de 830 esta
excelente.
15- Estamos falando de juros, mas no Brasil é em
torno de 8 a 9% aqui qual é a média?
R: Hoje o mercado tem juros abaixo de 3% ao ano e
existem juros entre 1,60% e 2%.
16- Minha esposa e eu compartilhamos o cartão
de crédito, onde ela é minha dependente para melhorar a cota de crédito. É melhor que ela tenha um
cartão de crédito separado ou isso não tem nada a
ver?
R: Se ela não tem cartão de crédito e não possui
nenhum outro tipo de financiamento, ela não possui crédito no Canada. A única maneira de construir
um histórico de crédito é ter crédito. Ela precisa começar o mais rápido possível a construir seu próprio histórico de crédito pode começar solicitando
cartão de crédito. Se não só você terá histórico. Fale
connosco!
17 -Vocês conseguem ajudar na estratégia financeira para chegar no montante de entrada? Por
exemplo, se é melhor ir poupando no REER direto ou se invisto por uma TFSA para ter um rendimento sem imposto e depois usa direto na entrada.
Esse tipo de estratégia de poupança?
R : Essa é a função dos conselheiros financeiros,
que também são conselheiros hipotecários. A Lisya
Said poderá aconselha-los e construir uma plani-

ficação financeira respeitando seu orçamento para a
realização do seu projeto. Fale connosco!
18 -Quando a pessoa tem um histórico de crédito
com algumas dividas passadas (exemplo : divida
no cartão de crédito) porém a pessoa regularizou,
até que nível isso dificulta a compra de um imóvel?
R : Os analistas de crédito veem até os últimos 7
anos do seu histórico de crédito. Se houve qualquer
atraso ou pedido de falência pessoal, nos teremos a

informação porém, trabalhamos com « caso-a-caso
» e analisamos individualmente os perfis. Se a cota
de crédito estiver acima de 680 pontos poderemos
analisar o dossier e entender o histórico atras dos
números. Ficamos à sua total disposição para marcarmos um encontro virtual ou presencial e acompanharmos você no seu projeto! Obrigada pela participação!!!
Obrigado Harethuza Da Silva Costa pelo excelente trabalho informativo.

"Novas variantes são motivo de
preocupação", admite António Costa

Continuação da página 1
nível de incidência é ainda muito elevado, nomeadamente na utilização dos serviços de Saúde".
A par destas questões também "as novas variantes
são motivo de preocupação", aponta o primeiro-ministro.
Face a este cenário, António Costa
reitera o apelo aos portugueses no
sentido em que "cumprir as regras
é fundamental para vencermos o
vírus".
Recorde-se que, quando foi decre-

tada a última renovação do Estado de Emergência,
a 11 de fevereiro, António Costa pediu aos cientistas "um esforço de consensualização científica sobre
aquilo que devem ser os níveis relativamente aos
quais as medidas devem ser adotadas", considerando que a existência de "opiniões diversas" tem gerado
confusão na opinião pública.
Em Portugal, já morreram mais de
16 mil doentes com Covid-19 e foram contabilizados até agora mais de
798 mil casos de infeção com o novo
coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral
da Saúde (DGS).

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

Importador

Padaria

Restaurante

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

PLANO POUPANÇA

Doença Grave - Reforma - Investimentos
- REER-CELI
Invalidez | Vida

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

4057 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

SERVIÇOS CONSULARES

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Mercearias

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

O grupo Facebook
do jornal
A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade
portuguesa em
Montreal

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175
Seguros / Financeiros

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

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

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

FILARMÓNICAS

JES RENOVATIONS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

T.: 514.668.6281
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

Contabilista

SUDOKU

2 6 7

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Renovações

Notários

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

60 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

GRUPOS FOLCLÓRICOS

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

CRUZADAS

5

8 9 2
6
3 7 2 6
4

2
9 1 3 6
7
3 1 9
8
1 5 3

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Tempura de Camarão e Legumes

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

INGREDIENTES:
400 g camarão descascado; 150 g brócolos; 1 cenoura;
100 ml cerveja; 100 ml água; 5 colheres de sopa farinha; 1
colher de sopa caril; 1 colher de chá fermento em pó; Sal
e pimenta q.b; Óleo para fritar.
MODO DE PREPARO:
Passo 1: Numa tigela, deite a cerveja e a água. Adicione
a farinha, o fermento e o caril, tempere com sal e pimenta
e mexa muito bem com uma vara de arames, até obter um
polme bem cremoso e sem grumos. Reserve.
Passo 2: Descasque e corte a cenoura em palitos; arranje
e corte os brócolos em raminhos; tempere o camarão com
sal e pimenta.
Passo 3: Passe depois o camarão e os legumes pelo polme e frite-os em óleo quente e abundante. Retire, escorra
sobre papel absorvente e tempere os legumes com sal e pimenta.

HORIZONTAIS: 1. (...) Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da
Habitação. Terceira divisão do estômago dos ruminantes. 2. Que tem
por costume ou hábito fazer alguma coisa. Impulso. 3. Furto (popular).
Pode ter sido o ponto de chegada da covid-19 e não a origem. 4. Tântalo (s. q.). Sódio (s. q.). Nome da letra M. 5. Nome feminino. Planta medicinal burserácea das margens do Mar Vermelho. 6. Espécie de rã arborícola. «(...) por um olho azeite e por outro vinagre». 7. Importância.
8. (...) Moïse, presidente contestado no Haiti. Habitante ou natural de
Java. 9. Poema lírico. Césio (s. q.). Sólido de base circular ou elíptica,
terminando em ponta. 10. Ramificação de um cacho de uvas (regional).
Vento que sopra do lado onde nasce o Sol. 11. Pregar. Esbelto.
VERTICAIS: 1. Purificar. Série completa de coisas que formam um
todo. 2. Agência Espacial Europeia (recruta astronautas para viagem à
Lua). Cortar o nó. 3. Relativo ou pertencente aos dentes. Vocação (fig.).
4. Sorteio por meio de bilhetes numerados. Eu te saúdo! (interj.). Presidente da República (abrev.). 5. Prefixo (montanha). Quadril. 6.Coisa
nenhuma (gíria). 7. Andy (...), artista norte-americano, figura maior do
movimento de pop art. Sétima nota musical. 8. Perverso. Grande porção
(popular). Opinião política (fig.). 9. Transferir um poder para outrem. (...)
Luís Barreto Guimarães, venceu prémio de poesia nos EUA com o livro
Mediterrâneo. 10. Ecoam. Povo bárbaro que no século V invadiu a Gália
e a Península Ibérica. 11. Zurrar. União Europeia (sigla).

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

†
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

EDUARDO CUSTÓDIO
1945 – 2021

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento em Mirabel, no dia 19 de fevereiro de
2021, com 75 anos de idade,
de Eduardo Custódio, natural
da Ribeira Seca, Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
Ele deixa na dor sua esposa Evelina Carvalho, filhos/
as Paulo (Suzette), Madalena
(Durval), Duarte (Celia)e Carie
(Jorge). Netos/as Ashley, Jeffrey, Alyssa, Cynthia, Nadia,
Madysson e Mikaël. Bisneta
Kali, sobrinhos/as, primos/as,
outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a
cargo de:
Les Résidences Funéraires Goyer (Sainte-Thérèse)
105 Boulevard Desjardins E,
Sainte-Thérèse, QC J7E 1C5
Tel.: 450 473-5934
Devido às presente circunstâncias, o velório e funeral
terá lugar em privado. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se
lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso
obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

EMPREGOS

PAYSAGES

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

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

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

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLOCADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS
CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO.

MANUEL: 514 941-3078

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

DaRocha WEBSTER

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

UMA ESCOLHA CERTA

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims,
assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens.
BOM SALÁRIO.
Se possível com carta de condução.
Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA
514-977-3248

PROCURA-SE UMA SENHORA PARA FAZER
LIMPEZA DE UMA CASA. DEVE SER SÉRIA,
HONESTA E COM EXPERIÊNCIA 2 VEZES
POR SEMANA DURANTE 5 HORAS POR DIA.
BOA FAMÍLIA NA ZONA CÔTE DE NEIGES.
MARY: 514-731-2176.

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
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 senhora para fazer limpeza
de uma pequena casa em Boisbriand.
Muito Bom salário e de 2 a 5 dias
por semana. Deve ter um carro e falar
francês ou inglês.
450-979-1285 ou 514-233-0621

Procura-se cozinheiro com ou sem experiência para
um restaurante português.
1851, Ontario E., Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211

†

CARLOS ALBERTO RAPOSO
1961 – 2021

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento em Laval, no dia 20 de fevereiro de
2021, com 59 anos de idade,
de Carlos Alberto Raposo,
esposo de Ana Maria Mota,
natural de Água de Pau, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor a esposa
Ana Maria Mota, os/as filhos/
as Kevin (Laura), Shawn
(Sophia), Wesley e Ashley (Dominique), as netas
Valentina e Martina, os/as
irmãos/ãs Fernanda (falecido Francisco), José Manuel
(Estrela), falecida Maria (Ricardo), Luis (falecida Natália), Fátima (falecido João), Dorvalino (Julieta) e Lucia
(Antonio), os/as cunhados/as, os/as sobrinhos/as, os
primos/as, outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
Natália Sousa / António Rodrigues
Devido às presente circunstâncias, o velório intímo terá
lugar na quita-feira dia 25 de fevereiro de 2021, das
16h às 18h. Segue-se a missa de corpo presente na
privacidade dos seus familiares, na sexta-feira dia 26
de fevereiro de 2021 às 11h30 na Igreja Santa Cruz,
situada no 60 rue Rachel Est, Montreal. Será sepultado
no Cemitério de Laval, situado no 5505 Rang du Bas
St-François, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

ARTUR AMORIM
1926 - 2021

Faleceu em Montreal no dia
14 de fevereiro de 2021,
com 95 anos. O senhor Artur
Amorim, natural de São Miguel, Açores.
Ele deixa na dor seu filho e
filha assim como netos, bisnetos e restantes familiares e
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar quarta-feira 17 de fevereiro das 10h30 às 12h30, seguir-se-hà
o funeral às 13h na igreja Santa Cruz com o número
restrito de pessoas.
A familia 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.

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
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Apontamento histórico
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: o Imperador, que
significa Concretização. Amor: Nunca desista dos seus
sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso está
prestes a surgir. Saúde: Mantenha a mente sã praticando
meditação. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos
sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de
sedução. Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom
creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal. Dinheiro:
Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva.
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70
GÉMEOS: Carta Dominante: o Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho telefone a
um amigo com quem se sente sempre bem. A distância
encurta-se quando nos dispomos a solucionar as
situações. Saúde: Tendência para ter problemas de estômago.
Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67
CARANGUEJO: Carta Dominante: o Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Aproveite esta fase para
dar um novo impulso à sua relação. Saúde: Cuidado com
os excessos alimentares.
Dinheiro: Procure controlar a impulsividade nos gastos.
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
LEÃO: Carta Dominante: a Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro,
que está mais carente. Saúde: Mantenha as suas rotinas.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e conseguirá
alcançar metas importantes na área profissional.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42
VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação de
amizade poderá evoluir para algo mais sério. Abra o
seu coração para o amor, seja feliz! Saúde: Cuidado
com quedas e entorses. Dinheiro: Resolverá os seus problemas
facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61
BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham
saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas,
escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias.
Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o
aparelho reprodutor.
Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que
necessitam de si.
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer
situação delicada.
Dinheiro: Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível
material.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Saiba
impor-se com firmeza e assertividade.
Saúde: Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Cuidado com os investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja paciente
se o comportamento dos outros não corresponder às
suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Fase favorável para adotar novas práticas.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa
justiça.
Amor: Terá tendência para querer isolar-se e refletir mais
sobre aquilo que quer e aquilo que procura.
Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda mais frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as suas finanças.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68
PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Procure esquecer situações menos positivas do
seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas e
derrotistas. Acredite mais em si.
Saúde: Pode precisar de consultar o seu oftalmologista.
Dinheiro: Renove a vida financeira encontrando uma fonte
alternativa de rendimentos.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

N

esta crónica, prefiro escrever um apontamento histórico sobre o típico carnaval
de Rabo de Peixe para não abordar mais uma vez
as sinistras cercas que aprisionam as boas gentes da
Vila, um povo honrado, trabalhador e corajoso que
enfrenta de cara levantada esta imposição de quem
desconhece como é viver abandonado pelos decisores de todos os tempos.
Este ano, os “chocalheiros” de Rabo de Peixe não saíram no dia do entrudo pelas ruas da Vila, e a animação
inusitada, que é uma secular tradição, não foi vivida
naquele que é o carnaval mais típico da nossa ilha, ficando adiada para o próximo ano.
Sem serem considerados como Património Cultural
Imaterial da UNESCO, mesmo assim os bandos de
mascarados continuam ao longos dos anos a manifestarem-se, numa desorganização organizada, e a cumprir a tradição secular de espantar os espíritos com os
seus chocalhos de vacas que colecionam ao logo do
ano e a meterem-se com as raparigas casadouras.
O fato dos mascarados passou, com a guerra colonial
portuguesa, a ser as camufladas fardas da tropa, mas
muitos continuam ainda como dantes com seus trapos
velhos retirados propositadamente dos baús, sendo
os inúmeros chocalhos, colocados à volta da cintura,
a peça fundamental de cada um dos mascarados, que
usam também as mais inimagináveis máscaras, tendo
em vista um disfarce para ninguém conseguir descobrir de quem se trata na vida real, mesmo os amigos
mais próximos, a não ser outro elemento do mesmo
bando.
Com a patética cerca sanitária imposta pelo Governo
Regional em Rabo de Peixe e com as restritivas condições de confinamento, os bandos de chocalheiros respeitaram a ordem pública e a praça principal da Vila
e as suas ruas ficaram completamente desertas, como
não há memória, dado que, quem passa por Rabo de
Peixe, a qualquer hora do dia, constata que há sempre
vida pujante, dando um colorido especial que carateriza aquela localidade.
O entrudo é o auge das manifestações de irreverência
que nesta época, não só são permitidas, como constituem uma animação ruidosa e muito vivida pela população que fazem esquecer as agruras da vida que em
Rabo de Peixe foram outrora foram mais acentuadas
e uma constante, dado o ostracismo a que sempre foi

votada o povo daquele lugar.
Nos dias antecedentes e no próprio dia de carnaval,
o mascarado é uma personagem central, em torno da
qual todos os festejos se desenrolam, desempenhando
os mais variados papéis, numa tradição e ritual muito
caraterístico de Rabo de Peixe.
Por isso, esta quadra sempre foi muito pitoresca,
mostrando mais uma vez que o povo daquela localidade respeita a forma quase arcaica de uma festa em
que se usam trajes que lhes permitem uma vez no ano
perder a sua individualidade cotidiana e experimentar
uma identidade alheia, numa inversão geral das regras
e normas do dia-a-dia.
Para além disso, as pessoas mascaravam-se, igualmente, para brincarem e assustarem os outros, fazendo coisas engraçadas, com as suas fantasias de roupas
velhas. Até anos sessenta do século passado havia sempre um rei e uma rainha do carnaval, que muitas vezes
eram os mesmos de um ano para o outro, do mesmo
ramo familiar, como se de uma descendência real e
tratasse, e procuravam assumir o foco das atenções de
todas as brincadeiras, pelo que não necessitavam de
usar uma máscara.
As mulheres e raparigas também se juntam apenas
na terça-feira e percorrem as ruas, faustuosamente
fantasiadas e participam nas costumadas brincadeiras
com água, enquanto os rapazes se entregam à batalha
de ovos e da água, para além de se tingirem uns aos
outros de anil. Ninguém leva a mal.
Uma outra caraterística do carnaval de Rabo de Peixe
era a forma como se faziam as conhecidas malassadas,
tão populares em toda a ilha, mas que ali a diferença
deste doce próprio da época carnavalesca volta a ser
um elemento diferenciador do modus vivendi das pessoas daquele lugar.
O segredo do seu gosto delicioso reside na forma
como as malassadas eram levedadas. Depois de amassadas por mãos calejadas de cozinheiras bem experientes, a massa uniforme era colocada num cesto de
vimes resguardado por um lençol branco enfarinhado,
para que a pasta não se colasse e, assim, pudesse ser facilmente retirada para ser colocada no pial do lume aos
montinhos. Os cestos eram envoltos por cobertores e
capotes remetidos do Havai e que aqueciam a massa
antes de ser retirada e posta novamente a levedar. Só
depois é que os montinhos eram postos na frigideira e
dela saírem deliciosamente saborosas.
Aqui fica este apontamento histórico para que possamos valorizar as nossas tradições tão arreigadas em
Rabo de Peixe e que constituem autênticas pérolas da
nossa identidade tão específica e que são desconhecidas da maioria da população dos outros lugares.
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FUTEBOL BRASILEIRO SERÁ TRANSMITIDO PELO FACEBOOK, TWITTER E YOUTUBE: Será mais fácil seguir o futebol brasileiro para
todos os que não estejam no Brasil uma vez que será possível assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol (Brasileirão) e da Série B
nas redes sociais. Os direitos de transmissão internacional foram adquiridos pelo Global Sports Rights Management (GRSM) que, com o objetivo
de aumentar o público do futebol brasileiro a nível internacional, decidiu transmitir os jogos no site da plataforma Brasileiro Play. De igual forma,
os jogos serão transmitidos também nas respetivas páginas de Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, nota o InsiderSport. O GSRM continuará
a deter os direitos internacionais de transmissão das duas principais ligas do futebol brasileiro até à temporada 2022-2023. Entretanto, o primeiro
jogo transmitido pelos canais referidos será o embate entre o Atletico Goianiense e o Palmeiras, nesta segunda-feira, dia 22.

TOM E JERRY: O FILME TEM
ENVELOPAGEM MODERNA MAS
ACERTA AO CONFIAR NO CLÁSSICO

AS CARTAS

É sempre delicado fazer uma releitura de uma
produção clássica, principalmente quando se
mexe com um conteúdo atemporal, que marcou
a infância de tantas gerações. Quando a Warner
Bros. anunciou um novo filme de Tom e Jerry,
diversos fãs estremeceram com a ideia de trazer
o desenho clássico para a modernidade, até porque o último filme, de 1992, deixou muitos frustrados. Mas o novo longa, comandado por Tim
Story, soube encontrar um bom equilíbrio entre
o novo e o velho. Com uma roupagem moderninha, Tom e Jerry: O Filme pode ter mudado bastante coisa, mas acertou ao manter a essência
dos eternos rivais. Certamente o elemento mais

PORTUGUESAS
DANIEL
VARDI
danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

G

hosting é um novo termo
escolhido em 2015 para
fazer parte do dicionário
Collins da língua inglesa e designa o comportamento de uma pessoa que ao terminar um relacionamento sem dar explicações, também deixa de dar notícias
ou responder mensagens ou ligações. O curioso desse termo é que apesar de moderno, representa uma
prática mais antiga do que podemos imaginar. Talvez as "Cartas Portuguesas" sejam uma das primeiras manifestações da literatura a tratar do assunto.
A existência da obra já é naturalmente polêmica, pois
trata-se do compilado de cinco cartas escritas pela freira Mariana Alcoforado e reunidas por Gabriel Joseph
de Lavergne. Apesar da existência real da jovem que
virou Abadessa do Convento de Beja e da veracidade
comprovada do relacionamento que teve com o jovem
oficial francês, existe uma discussão sobre a real autoria
das cartas; se pelas mãos abandonadas da jovial freira
ou se foram criadas ou alteradas pelo Conde de Guilleragues, título do autor, que também era jornalista e
diplomata francês.
Publicadas em 1669, "Cartas Portuguesas" aparecem
com uma das obras mais importantes do romantismo
português e se passam durante Guerra da Restauração.
Neste momento histórico, Portugal recebeu ajuda do
exército real francês, promovendo o encontro entre a
jovem Mariane e o oficial Noël Bouton de Chamilly,
Diz-se que a história de amor proibida fez sucesso
imediato e alvoroçou a sociedade francesa na época
de seu lançamento, apesar do nome da autora ter sido
'omitido' ou preservado até o início do século XIX. Trata-se de uma obra-prima da literatura universal e patrimônio preciso da cidade de Beja. No Convento Nossa
Senhora da Conceição, atualmente funciona o Museu
Regional de Beja e na região acontecem anualmente o

FESTIVAL B, sendo que nos anos pares são abordados
temas como "Canto, Fado e Petiscos" e nos anos ímpares "Beja, cidade de Mariana Alcoforado."
As Cartas Portuguesas viraram filme lançado em
2015 por Bruno François-Boucher com Ségolène Point
no papel da Sóror Mariana.
Em 1946, o famoso pintor Henri Matisse, encantado
pelos fortes sentimentos da autora original, lança um
livro com 15 litografias originais com tiragem de 270
cópias autografadas, uma verdadeira raridade.
A história da Irmã Mariana ganhou até mesmo uma
adaptação em banda desenhada pelo artista Paulo
Monteiro com a finalidade de ser distribuída gratuitamente aos alunos das escolas da região de Beja, em
2019.
O compositor João Guilherme Ripper adaptou As
Cartas Portuguesas em forma de ópera, apresentada
pela primeira vez no dia 28 de agosto de 2020, protagonizada pela soprano Camila Titinger e realizada pela
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
Além da reconhecida beleza das cartas é possível analisar as diversas questões sociais presentes na obra. A
condição de gênero, o posicionamento social, a imposição patriarcal e a falta de liberdade sobre a escolha do
destino das mulheres. Gerando assim outra importante
obra da literatura portuguesa moderna: Novas Cartas
Portuguesas que "pega" o nome emprestado do clássico da literatura portuguesa é uma obra publicada conjuntamente pelas escritoras lusas Maria Isabel Barreno,
Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa em 1972.
A obra que foi censurada, teve seus textos considerados "imorais" e "pornográficos" pois retratavam mulheres livres, que questionam a sua identidade e expressam
o desejo de terem acesso a novas ideias sociais e religiosas, em ensaios de conquistas de liberdade e respeito
após um severo período de fascismo do regime salazarista.
A própria existência das cartas, o questionamento de
suas autorias, as obras derivadas que surgiram ao redor do tema, fortalecem com um dos primeiros e mais
potentes conteúdo intermidiático português que, em
pleno século XXI continua atual e polêmico.

chamativo na obra de Story é a decisão de fazer
uma mistura entre live-action e animação 2D, e
o filme colapsaria se a fusão não funcionasse. E
apesar de certo estranhamento no início - afinal,
a mistura é algo que não se vê há algum tempo
no cinema - Tom e Jerry: O Filme logo revela um
visual harmonioso. Fazer de todos os bichos da
cidade animados resulta em um charme único,
complementado pelo agrado de ver a duplinha
em um visual familiar.
Mas não é só de Tom e Jerry que se faz Tom
e Jerry: O Filme, e o longa de Story leva o gato
e o rato para um hotel em Nova York e os coloca no meio de uma trama totalmente 2020. No
longa, os dois se envolvem nos preparativos
do casamento de um casal influencer. A jovem
Kayla (Chloe Grace Moretz), uma pequena vigarista que enganou a gerência para conseguir um
cargo na hospedaria, precisa se livrar de Jerry e
contrata Tom para o serviço. Enquanto Kayla tenta se passar por uma boa profissional, o gerente
Terrance (Michael Peña), não compra a imagem
e tenta desmascará-la. A trama humana funciona
até certo ponto, principalmente porque remete à
um clima confortável de sessão da tarde, mas a
realidade é que o duelo entre Tom e Jerry, que
permeia todos os acontecimentos, é o foco das
piadas e rende os melhores momentos. Apesar
do bom elenco - com destaque para Rob Delaney e Ken Jeong - o importante não está no mundo dos humanos. Neste sentido, Tom e Jerry: O
Filme chama mais atenção pelas oportunidades
perdidas. Michael Peña, um dos atores mais carismáticos da atualidade, tinha tudo para ser o
herói da trama, mas fica apagado em um papel
sem sal. Isso acontece porque nossa protagonista humana precisa salvar o dia e se redimir para
que o filme complete seu arco, mas a jornada de
Kayla se encerra com uma mensagem no mínimo questionável, de que a nova geração é capaz
de tudo mesmo sem grandes experiências.
Havia também um potencial de introduzir crianças a uma sonoridade mais clássica, algo que
sempre embalou o desenho, e por mais que o
longa tenha sim uma trilha sonora referencial ao
original, ele prioriza baladas pop. Mas isso fica
em segundo plano porque o que importa é que as
pequenas crianças vão se animar com as pombas dançantes, e com as diversas artimanhas
dos dois protagonistas, muitas das quais recriam
fielmente momentos icônicos do desenho.
Para quem é fã das antigas, aparições do Spike, Butch e Frufru certamente agradarão, mas a
verdade é que Tom e Jerry: O Filme privilegia o
divertimento dos pequenos à nostalgia dos adultos, acertando ao dar para cada um dos públicos
a recompensa que merece.
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D. PEDRO II E A CIDADE DO PORTO
HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

S

empre existiu amizade, entre
os Imperadores e a população
da cidade da Virgem; e desta,
pelas terras de Vera Cruz, pois muitos foram os portuenses, que fizeram
fortuna no Brasil.
Seu pai, D. Pedro I, chegou mesmo a legar, ao burgo
tripeiro, o coração, grato pela forma como sempre foi
recebido nessa cidade.

D. Pedro II realizou duas visitas à cidade do Porto.
Na primeira, foi recebido apoteoticamente pelo povo,
que com entusiasmo O aplaudiu ao longo do trajecto,
entre a estação ferroviária das Devesas, em Gaia, e a
cidade do Porto.
Na segunda, o Imperador, viu falecer, no burgo portuense, a Mulher (filha do Rei Francisco I,) o que agravou, ainda mais, a aflitiva angustia em que vivia, pela
afronta que lhe fizeram ao destrona-Lo. Ele, que sempre foi correcto, justo, pronto a perdoar a todos mes-
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de vários retratos dos Braganças , o retrato do poeta
Béranger. O Imperador detinha-se a examinar a pequena galeria, quando Camilo observou:
“ - Vossa Majestade está a contemplar os retratos dos
seus avós…
“-Mal imagina, meu amigo, em que eu estou a reparar! Estou a reparar que Béranger tem expressão muito
mais feliz do que os meus antepassados…
“ - E sabe Vossa Majestade porquê?
“ Porque é menos perigoso fazer versos, do que decretos!”
Mais tarde o escritor dedicar-lhe-ia o romance: “ Livro de Consolação”.
A segunda visita e última à cidade, pelo D. Pedro II,
foi, como disse, angustiosa e dramática:
D. Pedro II hospedou-se no Hotel do Porto, na Rua
de Santa Catarina. A Imperatriz, muito doente, faleceu, a 28 de Dezembro de 1889, dizendo angustiosas
palavras de tristeza: “Ó Brasil… minha terra tão linda
e não me deixam lá voltar!...”
Era preciso translada-La para o Panteão de S. Vicente (de Fora) em Lisboa. O Imperador não possuía a
quantia necessária.
O médico, Mota Maia, condoeu-se da atroz aflição,
e foi contar ao Cônsul, o embaraço de sua Majestade.
Este, movido de compaixão, lembrou-se do Visconde
de Alvares Machado, homem rico, que fizera fortuna
no Brasil.
Avisado pelo Cônsul, o Visconde, prontamente emprestou a quantia solicitada – vinte contos fortes.
Deste modo evitou-se o constrangimento de se pedir
empréstimo bancário, e que a noticia caísse no domínio publico.
Doente, amargurado, triste, o Imperador (e Família,)
partiu para o exílio, onde faleceu, a 5 de Dezembro de
1891 – com 66 anos de idade, – no hotel Berdford, em
Paris.
D. Pedro II era um homem culto, inteligente, notável
intelectual, admirado e respeitado em todo o mundo.
O prestígio granjeado pelo Imperador, levou o governo republicano de França a realizar as exéquias só
prestadas a Chefes de Estado, na igreja Madeleine.
A urna, que continha terra brasileira, terminada a
cerimonia, foi transportada, de comboio, para Lisboa,
onde foi sepultado no mausoléu Real de São Vicente
de Fora, ao lado de Sua Mulher, a Imperatriz Tereza
Cristina Maria.
Trinta anos depois da sua morte, era proclamada a
lei do banimento, que permitiu, que os restos mortais
do Imperador e Sua Mulher – a 8 de Janeiro de 1921, –
fossem trasladados para Petrópolis, Brasil.

CAMPEONATOS EUROPEUS

CAMPEONATO

BRASILEIRO 2020/21
1-Flamengo
2-Internacional
3-Atlético Mineiro
4-São Paulo
5-Fluminense
6-Grêmio
7-Palmeiras
8-Santos
9-Athletico Paranaense
10-Corinthians
11-Red Bull Bragantino
12-Ceará
13-Atlético Goianiense
14-Sport
15-Bahia
16-Fortaleza
17-Vasco
18-Goiás
19-Coritiba
20-Botafogo

mo aos antagonistas.
Acerca de D. Pedro II, Ramalho Ortigão, escreveu,
em Junho de 1971, nas “Farpas”,Vol. XII:
“O Sr. D. Pedro II cultivou o seu talento: é filólogo, é
naturalista, conhece a história, a filosofia, a química,
a medicina. De sorte que, quando um grande homem
faz um discurso ao imperador, o imperador remunera-o fazendo um discurso ao grande homem”
Existe interessante livrinho, impresso em Coimbra,
no ano de 1872, intitulado: “ Viagem dos Imperadores
do Brasil em Portugal”, que minuciosamente descreve
a primeira estadia do Soberano:
Desembarcou, o Imperador, no dia 1 de Março de
1872, pelas seis e meia da manhã, vindo de comboio,
na estação das Devesas (Gaia), sendo recebido
pelas autoridades e muito povo. A banda de
música do Palácio de Cristal, animou a recepção.
Seguiram os Soberanos, para o Porto, atravessando a bela Ponte Pênsil, que fora engalanada de vistosas bandeiras, assim como todas as
artérias, por onde passava o Imperador, com:
galhardetes, arcos e bandeiras.
Nesse mesmo dia, visitou, na Igreja da Lapa,
o mausoléu, que contem o coração de D. Pedro
– Seu Pai.
Deslocou-se depois: à Igreja de S. Francisco,
à Igreja da Misericórdia, ao antigo Convento
de S. António, em S. Lázaro e à Academia de
Belas Artes.
À noite D. Pedro II concedeu, no Hotel do
Louvre – que ficava na esquina da Rua do Rosário e a Rua do Triunfo (actual D. Manuel II)
– recepção, a numerosos convidados, que durou cerca de duas horas.
Assistiu, de seguida, no teatro Baquet, à comédia de Machado de Assis: “ O Caminho da
porta”.
No dia seguinte, o Imperador, aguardava, no
hotel, a visita do romancista Camilo Castelo
Branco, mas este desculpou-se de não estar
presente, invocando motivo de saúde.
Sem vaidade, simples, como sempre foi, D. Pedro II,
resolveu deslocar-se à casa do escritor.
Luiz Oliveira Guimarães, em: “ O Espírito e a Graça
de Camilo” – Edição Romano Torres – 1952, – conta-nos o curioso encontro:
“ Em 1872, Camilo que morava, então, no Porto, na
Rua de S. Lazaro, foi visitado pelo Imperador do Brasil,
que o condecorou com a Ordem da Rosa. Na pequena
sala do romancista, havia, pendurados na parede, além
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Espanha
Liga Santander
1-Atlético Madrid
2-Real Madrid
3-Barcelona
4-Sevilla
5-Real Sociedad
6-Villarreal
7-Real Betis
8-Levante
9-Granada
10-Celta de Vigo
11-Athletic
12-Valencia
13-Osasuna
14-Cádiz
15-Getafe
16-Alavés
17-Elche
18-Eibar
19-Valladolid
20-Huesca
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20

1-Internazionale
2-Milan
3-Roma
4-Atalanta
5-Lazio
6-Juventus
7-Napoli
8-Sassuolo
9-Hellas Verona
10-Sampdoria
11-Genoa
12-Benevento
13-Fiorentina
14-Bologna
15-Udinese
16-Spezia
17-Torino
18-Cagliari
19-Parma
20-Crotone
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1-Lille
2-Lyon
3-Paris SG
4-Monaco
5-Lens
6-Metz
7-Marseille
8-Rennes
9-Montpellier
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13-Stade de Reims
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FC Porto vence Marítimo com golo à
beira do fim e deixa Clássico a ferver

O

FC Porto venceu, esta segunda-feira, o Marítimo (2-1), em jogo da 20.ª jornada da I
Liga. Os dragões conseguiram agarrar o
triunfo no período de descontos e podem reabrir a
luta pelo título no próximo sábado, altura em que recebem o líder Sporting no Estádio do Dragão.
Com este resultado, o FC Porto acumula 44 pontos,
recupera o segundo lugar e restabelece a distância
pontual face ao Sporting em 10 pontos.
O Marítimo, por seu turno, continua no último lugar
da tabela classificativa com 17 pontos.

FILME DO JOGO
A primeira parte nos Barreiros nem sempre foi bem
jogada mas contou com alta intensidade. Os golos apareceram ainda antes dos primeiros 20 minutos. Uribe
abriu as contas aos 15', num lance de enorme confu-

são na grande área do Marítimo, mas logo depois Léo
Andrade restabeleceu a igualdade. O defesa brasileiro marcou, o árbitro anulou por suposto fora de jogo,
uma decisão que foi revertida pelo VAR. Até final da
primeira metade, lutou-se muito e jogou-se pouco.
O ritmo baixou na segunda parte, a intensidade também e o Marítimo parecia apostado em jogar apenas
no contra-ataque.
O FC Porto, por seu turno, tentava contornar a defensiva insular e Sérgio Conceição teve mesmo de lançar Otávio, Francisco Conceição e Toni Martínez para
conseguir oferecer outras soluções à manobra ofensiva
dos dragões.
O jogo só animou nos últimos dez minutos e foi o
Marítimo quem dispôs das melhores oportunidades.
Marchesín, por duas vezes, negou aquilo que pareciam
ser golos certos para Alipour e Léo Andrade. No entanto, foi mesmo o FC Porto quem conseguiu marcar
novamente e assegurar o triunfo.
Rúben Macedo derrubou Francisco Conceição na
grande área e o árbitro assinalou grande penalidade.
Otávio foi chamado a converter o castigo máximo e
ofereceu um suado triunfo aos dragões.
MOMENTO DO JOGO: O sangue frio de Otávio,
em período de descontos, valeu três pontos muito importantes para o FC Porto. O campeonato pode ser relançado na próxima jornada por conta deste golo.

Juventus regressa às vitórias
à boleia do inevitável CR7

T

rês jogos depois, a Juventus regressou esta
segunda-feira às vitórias. A vecchia signora
recebeu e venceu o Crotone, por 3-0, na 23.ª
ronda da Serie A.
Cristiano Ronaldo marcou um, depois marcou outro
e deixou a Juventus bem encaminhada para o triunfo
ainda na primeira parte.
McKennie fez o terceiro dos bianconeri e confirmou
a conquista dos três pontos por parte da equipa de Andrea Pirlo.
Com este resultado, a Juventus sobe ao terceiro lugar
da Serie A, onde está com 45 pontos, a oito do líder Inter de Milão. O Crotone é último classificado em Itália
com apenas 12 pontos.

F1: Alfa Romeo apresenta o novo carro para 2021

PTS

1-Sporting
2-FC Porto
3-SC Braga
4-Benfica
5-Paços de Ferreira
6-V. Guimarães
7-Moreirense
8-Santa Clara
9-Rio Ave
10-Belenenses SAD
11-Nacional
12-CD Tondela
13-Portimonense
14-Gil Vicente
15-Farense
16-FC Famalicão
17-Boavista
18-Marítimo
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21ª JORNADA

19/02 Boavista 1-0 Moreirense
20/02 Belenenses 2-1 Nacional
Gil Vicente 1-0 Santa Clara
Sporting 2-0 Portimonense
21/02 P. Ferreira 2-1 Guimarães
Rio Ave 0-1 FC Famalicão
SC Braga 4-2 CD Tondela
Farense 0-0 Benfica
22/02 Marítimo 1-2 FC Porto

26/02 Guimarães 15:30 Boavista
27/02 Famalicão 10:30 Farense
Santa Clara 13:00 P. Ferreira
FC Porto 15:30 Sporting
28/02 Portimonense 10:00 Marítimo
CD Tondela 12:30 Gil Vicente
Nacional 15:00 SC Braga
01/03 Benfica 14:00 Rio Ave
Moreirense 15:15 Belenenses

PTS
1-Estoril Praia
2-Feirense
3-Académica OAF
4-FC Vizela
5-FC Arouca
6-GD Chaves
7-Benfica B
8-CD Mafra
9-FC Penafiel
10-Casa Pia
11-Leixões
12-CD Cova Piedade
13-SC Covilhã
14-UD Oliveirense
15-Académico de Viseu
16-Vilafranquense
17-Varzim
18-FC Porto B
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21ª JORNADA

20/02 C. Piedade 1-1 GD Chaves
FC Vizela 3-1 Casa Pia
21/02 Leixões 0-1 Estoril Praia
FC Penafiel 0-0 FC Porto B
A. Viseu 0-4 FC Arouca
22/02 Benfica B 2-0 CD Mafra
Varzim 1-2 SC Covilhã
Feirense 1-0 Académica OAF
23/02 Oliveirense 13:00 Vilafranquense

20/02 C. Piedade 6:00 GD Chaves
FC Vizela 12:00 Casa Pia
21/02 Leixões 6:15 Estoril Praia
FC Penafiel 9:00 FC Porto B
A. Viseu 10:00 FC Arouca
22/02 Benfica B 11:00 CD Mafra
Varzim 13:00 SC Covilhã
Feirense 16:00 Académica
23/02 Oliveirense 13:00 Vilafranquense

MEIAS-FINAIS		
SC Braga-FC Porto
Estoril Praia - Benfica

1ª Mão
1-1
1-3

2ª Mão
03/03 15:15
04/03 15:15

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21

OITAVOS-DE-FINAL
RB Leipzig - Liverpool
Barcelona - Paris SG
FC Porto - Juventus
Sevilla - B. Dortmund
Lazio - B. München		
A. Madrid - Chelsea		
Atalanta - Real Madrid
M´gladbach - Man. City

1ª Mão
0-2
1-4
2-1
2-3
23/02 15:00
23/02 15:00
24/02 15:00
24/02 15:00

2ª Mão
10/03 15:00
10/03 15:00
09/03 15:00
09/03 15:00
17/03 15:00
17/03 15:00
16/03 15:00
16/03 15:00

EUROPA LEAGUE 2020/2021

A

Alfa Romeo apresentou, esta segunda-feira, o novo monolugar para o Mundial de Fórmula 1 de
2021. O C41 viu a luz do dia e o esquema de cores da equipa manteve-se o mesmo. Vermelho e branco, tal como no ano passado, são as cores predominantes do carro que será conduzido uma vez mais
por Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

1/16 DE FINAL
SC Braga - Roma
Slavia Praha - Leicester City
Young Boys - B. Leverkusen
Wolfsberger AC - Tottenham
Real Sociedad - Man. United
Crvena Zvezda - Milan
Dynamo Kyiv - Club Brugge
FK Krasnodar - Dinamo Zagreb
Olympiacos - PSV
Granada - Napoli
Benfica - Arsenal
Lille - Ajax
Red Bull Salzburg - Villarreal
Molde - TSG Hoffenheim
Royal Antwerp - Rangers
Maccabi Tel Aviv - S. Donetsk

1ª Mão
0-2
0-0
4-3
1-4
0-4
2-2
1-1
2-3
4-2
2-0
1-1
1-2
0-2
3-3
3-4
0-2

2ª Mão
25/02 15:00
25/02 15:00
25/02 15:00
24/02 12:00
25/02 15:00
25/02 15:00
25/02 15:00
25/02 15:00
25/02 15:00
25/02 12:55
25/02 12:55
25/02 12:55
25/02 12:55
25/02 12:55
25/02 12:55
25/02 12:55
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