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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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COMUNICADO
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
Take-out sexta-feira 5 de março de 2021 das 16h às 
18h. Ementa filete de sole ou Boeuf Bourguignon à por-
tuguesa (15) incluindo sopa e sobremesa. Será um pra-
zer ver-vos de novo! 

Aceitamos encomendas prévias: 514-388-4129 ou 
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com.

Crítica de confinamentos

Em 2019, nunca tínhamos ex-
perimentado um confinamen-
to. Em 2021, já passámos por 

confinamentos suficientes para os organizarmos por 
ordem de preferência. Creio que existe um consenso 
generalizado no sentido de considerar que o primei-
ro confinamento foi superior a este. Mas talvez valha 
a pena fazer uma análise crítica mais profunda aos 
confinamentos, para apurar se essa opinião assenta 
em factos sólidos ou se não passa de uma mera im-
pressão. O facto de termos vagar para empreitadas 
como “análise crítica de confinamentos” talvez 
seja uma primeira pista sobre os efeitos que o con-
finamento produz em nós, e uma razão decisiva 
para desconfiarmos da nossa capacidade de dis-
cernimento.

O primeiro confinamento beneficiou do efeito de 
novidade e foi recebido com alguma boa disposição. 
Havia um entusiasmo que, receio bem, a esta dis-
tância tem de ser reputado de palerma. Na ânsia de 
encontrar o lado positivo de uma situação adversa 
(que é uma operação estimável), algumas pessoas 
talvez tenham exagerado e desenvolveram um apre-
ço um tanto excessivo por arrumar gavetas, fazer pão 
e estreitar relações com entes queridos – actividades 
que, um ano volvido, parecem um pouco menos di-
vertidas.

Arrumar gavetas é irredimivelmente chato, a panifi-
cação transmite um sentimento de realização na pri-
meira vez que não encontra paralelo nas vezes seguin-
tes, e estreitar relações com os nossos entes queridos 
faz com que tenhamos saudades dos momentos insig-
nificantes que passamos com os nossos entes indife-
rentes.

Do entusiasmo com o pão feito por nós passámos 
rapidamente à vontade de comer um pão feito por 
um padeiro que sabe realmente o que está a fazer. Da 
excitação com a novidade do primeiro confinamento 
passámos para o profundo aborrecimento com o se-
gundo. Encarámos o primeiro com o espírito positivo 
de quem vai experimentar o campismo pela primeira 
vez: é um pouco desconfortável, mas vai ser giro.

Abordamos o segundo com a certeza de que isto é um 
cativeiro desumano. Estamos rabugentos, fartos e de-
sesperados. Parece-me a reacção mais humana a uma 
situação desumana. Gosto mais deste.

Ilustração
João Fazenda

FOTO DA SEMANA

Parabéns ao James Couto e Fabianaw Gonçalves Parabéns ao James Couto e Fabianaw Gonçalves 
pelo seu 5º aniversário de casamento pelo seu 5º aniversário de casamento 
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

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

A timidez
 

Que paz e tranquilidade!
Que ela me concedeu,

Ao revelar que me ama...
Foi um presente de Deus.

 
Pois eu andava triste...

E até desanimado, 
Queria revelar-me, somente não o fazia...

Por medo de ser rejeitado.
 

A timidez é terrível.
E nos deixa diminuídos,

Às vezes temos tudo para
Resolvermos questões,

Mas nos vem a maldita timidez
E nos deixa sem ação.

 
Agora tudo está bem...

Sinto-me realizado,
Eu amo a mulher que sonhei

E por ela sou amado.
 

Para mim não existe coisa mais bela!
Do que amar e ser amado,
 Neste mundo complicado.

Vivaldo Terres 

Amor meu
 

Na bela penumbra do belo recinto,
Vejo-te calma respirando amor.

Na cama fosca com lençóis tão brancos,
Onde fizemos nosso ninho de amor.

 
Que maravilha quando juntos estávamos,

E juntos saciávamos nossos desejos.
Numa sequência de beijos tão puros

Que a cada um aguçava mais e mais nossos desejos.
 

Para mim no mundo só existe uma mulher,
Encantadora que me encanta,

Que me transforma em escravo seu.
Esta mulher és tu anjo divino,

Amor meu.
Vivaldo Terres

Formação Online: o Mundo depois da Pandemia

Normalmente não gosto de me 
debruçar sobre a Pandemia, 
por diversas razões. Porque 

há gente bem mais entendida sobre o 
assunto, porque não se fala de outra coisa e porque a 
vida tem de continuar.

Fala-se muito – e já estamos a perceber – que o mun-
do pós-pandemia será coisa diferente. Como gosto de 
me focar nos aspetos positivos, há pelo menos um em 
que saímos melhorados, em que entrámos definitiva-
mente no século XXI: a formação online.

Antes da Pandemia havia uma espécie de estigma ou 
de preconceito acerca do ensino à distância. Havia já 
diversas entidades e mesmo universidades a apostar 
neste modelo, mas nunca ninguém tinha acreditado, 
verdadeiramente, que a formação online, síncrona ou 
assíncrona, pudesse ser “uma coisa a sério”. Hoje, por-
ventura, já será mais credível. Porque nos entrou pela 
casa dentro, porque já a experienciámos e, até, porque 
já vamos gostando.

A formação online veio para ficar. Por várias ordens 
de razões. É conveniente para formadores e forman-
dos, é pedagogicamente aliciante, apresenta a possibi-
lidade de partilhar uma vasta gama de recursos, esbate 
restrições geográficas e talvez a mais decisiva: porque 
é mais barata.

Com a formação online eliminam-se os custos de 

manutenção de instalações, de limpeza e vigilância 
das mesmas. Eliminam-se as necessidades de impri-
mir formulários de inscrição e materiais didáticos, que 
podem ser disponibilizados digitalmente. As aulas po-
dem ser gravadas e revisitadas por alunos e professo-
res, tantas vezes quanto necessário, assim se entenda.

Reduzem-se as deslocações e seus custos, um fator 
decisivo para uma Região Arquipelágica como os Aço-
res. Por outro lado, como vimos também no último 
ano, fazer menos deslocações tem sido um contributo 
positivo para a redução da nossa pegada ecológica.

De uma situação desafiante, muito frustrante, que 
nos obrigou a reinventarmo-nos, saiu algo de positivo. 
Demos mais um passo em frente, rumo à crescente di-
gitalização que se tem vindo a implementar no nosso 
mundo.

A formação Online veio acabar com o ensino presen-
cial? Não creio. Mas veio para ficar.

Haja Saúde, que é o mais importante. E reconheça-
mos que, afinal de contas, nem tudo foi mau.

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

Vítimas e malfeitores,
malfeitores e vítimas

Este último sábado o jornal Le 
Devoir publicou um interes-
sante artigo de Jean-François 

Lisée, intitulado “Tous esclavagis-
tes!”, cuja leitura recomendo viva-

mente. Estando a escravatura, ou outras formas de 
servidão forçada expostas por todo o lado, e muito 
bem, é importante que a análise se centre nas verda-
deiras causas que levam indivíduos e sociedades a 
resvalar para essa infame realidade. 

A ignomínia que representa a sujeição à servidão de 
um ser humano a um outro repugna à nossa consciên-
cia. No entanto, e como Jean-François Lisée bem con-
clui no seu artigo, «…toute personne rencontrée dans 
les rues de Montréal, peu importe son origine, a dans 
son arbre généalogique des esclavagistes et des escla-
ves…», daí sermos todos descendentes de escravos e 
de senhores de escravos em simultâneo. 

No seu artigo, e se também fizermos uma rápida volta 
à História da Humanidade, verificamos que não houve 
sociedade, comunidade, raça ou nação que tenha esca-
pado a esse erro: sobre a forma de trabalhos forçados, 
como prisioneiros de guerra, diferenciação de classes 
sociais ou castas, servidão sexual, diferenciação por 
género em que as mulheres são consideradas seres in-
feriores, entre outras. 

As formas de servidão poderão ser levadas ao infi-

nito, limitadas apenas pela imaginação e imoralidade 
dos seus perpetradores. 

Revisitar a História para aprendermos com os erros 
passados é importante e necessário, se soubermos 
enfrentá-la com honestidade, racionalidade, de for-
ma desapaixonada. Querer recriar, transformar ou 
desvirtuar positivamente ou negativamente os factos 
passados, ao sabor dos nossos interesses ou obsessões 
intelectuais sem atendermos ao contexto da época, 
levar-nos-á inevitavelmente a cometer erros iguais ou 
similares às da época, com a agravante que devería-
mos ter feito melhor pela experiência adquirida que 
a História nos dá. Há tantas formas de servidão que a 
defesa de uma versus outra torna-se impraticável por 
ser incompleta. 

Necessário se faz ir ao âmago da questão, ao porquê, 
à raiz de tal mácula moral e preparar tanto quanto 
possível as atuais e futuras gerações para não caírem 
em erro semelhante. Aproveitando o passado mês de 
Fevereiro, o Mois de l'histoire des Noirs, impõe-se 
continuamente uma reflexão profunda e séria sobre o 
passado para que a Humanidade possa ultrapassar em 
si as múltiplas formas de servidão do seu semelhante. 

O objetivo é eliminarmos em nós, individualmente 
e coletivamente, aquilo que nos leva a inferiorizar e 
assenhorear-nos de outro ser humano, com a descul-
pa de diferenças físicas, intelectuais, étnicas, religiosas 
ou outras, sem cairmos nas tentações do revanchismo 
pelo passado cometido ou nas obsessões intelectuais, 
ideológicas ou emocionais. 
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HÉLIO B. LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

CONFINAR!, CONFINAR!!, DESCONFINAR!, DESCONFINAR!!

Ainda conse-
gue causar es-
panto o modo 

como a Direita e a Extrema-Direita, 
suportadíssimas por enorme parte da 
nossa grande comunicação social, con-
tinuam a fazer política no nosso desig-
nado Estado Democrático de Direito. 
Até o Bloco de Esquerda também aca-
ba por alinhar com o constante estar-
dalhaço daquelas forças políticas.

Há umas três semanas atrás, a gritaria 
girava ao redor das portas do tal inferno 
onde nos situávamos: confinar!, confi-
nar!!, raros não tendo entrado nesta ba-
rulheira. Sucediam-se as mesmas ima-
gens televisivas, dias a fio, com filas de 
espera de ambulâncias em Santa Maria. 
E não só. Com frequência, via-me obri-
gado a explicar a minha mulher, com 
algum vigor palavral, que se tratava das 
imagens de uns dias antes, porque o 
problema havia já sido solucionado.

Bom, lá veio, então, o confinamento 
pedido por via daquela vasta gritaria. 

Aos poucos – ao início –, e depois já 
velozmente, os montantes atingidos co-
meçaram a descer. Nas televisões, com-
pletamente em regime monotemático, 
verdadeiras sessões contínuas, palpita-
va-se que pudesse ser um problema de 
fim-de-semana, talvez mesmo um erro, 
porventura uma interpretação menos 
correta. A verdade é que a coisa nunca 
deu mostras de parar. A estratégia da 
gritaria, afinal, falhara. Mas não termi-
nara a imaginação nem a desfaçatez.

Ora, se tudo estava agora a melhorar 
(e a olhos vistos!), de pronto se pas-
sou para o inverso: o grito passou a ser 
desconfinar!, desconfinar!!, e tudo isto 
sempre acompanhado das tais sessões 
contínuas da tal enorme parte da nossa 
grande comunicação social.

De modo concomitante, todos pedem 
mais dinheiro, ao mesmo tempo que se 
vai deixando ver o sonho de que a tal ba-
zuca possa não vir a chegar… Num ápi-
ce, André Ventura voltou a empunhar o 
estandarte de Pedro Passos Coelho, seu 
velho companheiro de partido. E tudo 
isto acompanhado de um messianis-
mo cultivado pela parte maior da nossa 
grande comunicação social, que já fala 
de Pedro Passos Coelho como se o es-

tivesse a fazer com uma peça de xadrez.
Os mais atentos, ou com melhor me-

mória, recordam-se ainda bem do que 
se dizia: o melhor para o PS de António 
Costa é a continuação de Pedro Passos 
Coelho ao leme do PSD. Agora, todavia, 
os mesmo dizem já o contrário: Pedro 
Passos Coelho pode federar a Direita e 
a Extrema-Direita, reduzindo esta em 
mui boa parte, e tudo em condições de 
poderem levar de vencida o PS de An-
tónio Costa. Uma autêntica sucessão de 
ensaios e erros.

Claro está que não sei se Pedro Passos 
Coelho se vai determinar a regressar ou 
não, mas também é verdade que não 
recordo, na União Europeia, um caso 

dessa natureza, a não ser com Mário 
Soares, mas que acabou por sair por 
duas portas baixas: perdeu com Cavaco 
e com Alegre. Mas, talvez Pedro Passos 
Coelho se determine a deitar por terra 
algum capital de messianismo com que 
conseguiu sair, e que bem poderá, um 
dia, servir-lhe de lastro para um tenta-
tiva presidencial. O problema, aqui, é o 
sonho neoliberal e o sabor do poder…

É interessante constatar como, quase 
meio século depois da Revolução de 25 
de Abril, a Direita, já de mão dada com 
a Extrema-Direita, continua a sonhar 
com a reposição da velha ordem polí-
tica, mas agora modernizada com um 
tempo democrático qb.

ANTIGO PRESIDENTE SARKOZY CONDENADO A TRÊS ANOS DE PRISÃO POR CORRUPÇÃO
O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi considerado culpado de corrupção ativa e de tráfico de influências, e condenado a três anos de prisão 
(dois de pena suspensa), depois de ter sido acusado de subornar um juiz, em 2014, para uma troca de informações num processo em que estava a ser 
investigado. A decisão foi conhecida ao início desta tarde de segunda-feira no Tribunal de Paris e Sarkozy, que esteve presente na audiência, não irá, no 
entanto, para a prisão, já que o tribunal o autorizou a ficar detido em casa com uma pulseira eletrónica. Segundo a Associated Press, foi dito em tribunal que 
os factos são “particularmente graves”, uma vez que foram cometidos por um antigo presidente que usou o seu estatuto para ajudar um magistrado que 
serviu os seus interesses pessoais. Além disso, como antigo advogado, estava “perfeitamente informado” que a prática que cometia era uma ação ilegal.

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

COVID-19 NO QUEBEQUE

IMUNIZAÇÃO COLETIVA E VACINAÇÃO

Já lá vai um mês que 
não falo muito sobre a 
COVID-19. Também 

é um assunto assustadora e bastante 
chato para muitos, mas a realidade 
está cá e devemos falar um pouco so-
bre o que se passa cá no Quebeque.

Há duas semanas iniciou a vacinação 
público no Quebeque. O que eu estou a 
dizer é que agora o governo do Quebe-
que está no processo da vacinação para 
todos, mas neste momento está indo na 
idade das pessoas.

As duas primeiras semanas foram para 
as pessoas de 80 anos e mais, se querem 
ser vacinados, já podem ir. A partir des-
ta semana, todas as pessoas que tem 70 
anos e mais podem ser vacinados. O que 
é bastante positivo. 

Noutra parte é que a vacina AstraZa-
neca que houve muitos altos e baixo foi 
aprovado pelo Canadá e que vamos re-
ceber vacinas a partir desta semana.

É muito importante de compreender 
que a vacina AstraZaneca (67%) não é 

das melhores para a prevenção da Co-
vid-19 mas podemos compreender que 
de qualquer forma, todas as vacinas é 
positivo para voltar a uma vida normal.

Tal como a vacina Johnson e Johnson 
que vai ser aprovada dentro pouco tem-
po apesar de proteção que está a cerca 
de 62%.

Então estamos no bom caminho!
Ontem, 287 740 foram detetadas atra-

vés do Quebeque e que houve 10 393 
mortos e no Canadá houve 868 140 
casos e 22 006 mortos, estas estatísti-
cas não são das melhores mas devemos 
compreender que há uma imunização 
natural que está bem encaminhado e 
que se tudo correr bem a partir do ve-
rão vamos estar salvos deste problema 

mundial.
Também, já 

falei com várias 
pessoas sobre 
o passaporte 
para as pessoas 
i mu n i z a d a s , 
que receberam 
a vacina. Isto 
vai criar mui-
tos problemas 
no futuro. Num 
país na Europa 
está a efetuar 
esta distinção, 

isto quer dizer: Se tens a vacina podes ir 
e fazer o que tu queres, mas se não tens a 
vacina, não podes ir ver um espetáculo, 
nem ir aos restaurantes, nem viajar. 

Espero que não vai criar um novo pro-
blema, porque há muitos que tem medo 
desta vacina, especialmente que esta va-
cina foi criada tão rápida que não sabe-
mos tudo sobre as repercussões que ela 
vai dar ao nosso corpo.

Espero que tudo vai correr bem...
Até a próxima.
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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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A VACA NÃO DÁ LEITE, A CEPA 
NÃO DÁ UVAS, E O PE. TEIXEIRA PODA

O filósofo e escritor brasileiro Má-
rio Sérgio Cortella, pai de três 
filhos, conta que prometia dizer 

aos rapazes o segredo da vida, no dia em que eles fi-
zessem 12 anos. 

E no dia do respetivo aniversário, entusiasmados por 
irem receber um segredo tão importante como pren-
da, lá vinham ter com o pai. 

JOSÉ MARIA CARDOSO
Superior Provincial

“Pois o segredo da vida é este, meu filho: vaca não dá 
leite!”

Os rapazes olhavam para o pai, parvos como a ado-
lescência, e não percebiam. Já à espera desse espanto, 
ele explicava-lhes que é preciso tirar o leite senão a 
vaca não o dá. E para o tirar é preciso levantar da cama 
às primeiras horas da manhã, não enjoar com o cheiro 
da bosta, não ter medo das rabadas da vaca, sentar-se 
num banquinho, junto do úbere, e saber mungir por-
que teta de vaca não é torneira. 

E só assim a vaca dá leite.A cepa também não dá uvas 

e as uvas também não dão vinho. 
É preciso enxertar e podar, é preciso sulfatar e tirar os 

ladrões, é preciso vindimar e pisar, é preciso trasfegar e 
em tudo pôr muito amor para se ter um copo de vinho 
na mesa.

Muitos pensam que a vaca dá leite e que a videira dá 
vinho e que tudo é dado. 

Para cada coisa é preciso muito esforço e muito tem-
po. Para um piano dar música temos de o engolir pri-
meiro. Saborear o som de cada tecla, atra-vés de muitas 
horas de aprendizagem e de treino, porque um piano 
só dá a música que já temos em nós.

O Pe. Teixeira teve uma queda quando podava uma 
videira o que, mesmo in-diretamente, lhe terá causado 
a morte serena, neste início de ano. 

O objetivo da poda que fazia, naquela manhã de de-
zembro, era o vinho na mesa, no próximo ano. Como 
bom administra-dor, sempre soube que videira não dá 
vinho. Que, se não houver “poda” hoje, não se colhe 
uvas amanhã. Como gesto último, o Senhor não lhe 
podia ter pedido melhor exemplo: não a vindima, mas 
a poda! 

“Nisto, porém, é verdadeiro o ditado: “Um é o que 
semeia e outro o que colhe” (Jo 4,37).

Obrigado Padre Teixeira, por nos teres deixado este 
último recado como pro-grama de missão: “Eu plantei, 
Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. 

Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que 
rega, mas Deus, que dá o crescimento” (1 Cor 3,6-7).

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.
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Merecida homenagem a Manuela Pedroso
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

Ha coisas na vida 
que nunca pode-
remos mudar. 

Cada um com a sua personalidade, 
com o seu caracter bem distinto, bem 
defenido e experimentado ao longo dos 
anos da existência de cada indivíduo. 

Durante esse tempo identificam-se 
orientações que fazem de cada qual 
aquilo que ele é. 

Neste artigo quero enalteçer a genero-
sidade e preponderante ação, que tem 
mantido o Centro dedicada à Família, o 
qual foi fundado pela Sra. Manuela Pe-
droso. 

Não podemos esquecer que de uma 
certa maneiro ou da outra, ela e o Cen-
tro ajudou milhares de pessoas, quer 
seja em relação a mulher ou quer seja à 
família.
"Eu sei que é uma pessoa que ajudou 

muito na comunidade e que fez muito 
para a maioria do bairro onde o Centro 
de Ajuda à Família está situado, mais 
precisamente no Plateau. 

Eu me lembro ter ajudado a organizar 
um curso de introdução ao mundo dos 
computadores, era duas aulas por sema-
na e foi em 2005. Acho que fiz uma di-

ferença de uma certa maneira a vida de 
algumas pessoas que nem sabia abrir um 
computador. Foi um curso bem divertido 
e bastante apreciado. É pena que a minha 
vida está com 1500 projetos porque adorei 
dar esta aula. Foi realmente inesquecível.
Sei também que fizeram um livro his-

toriando os 10 primeiros anos do Centro 
com um evento histórico no Clube Portu-
gal e sei que de uma certa maneira, mui-
tos vão sentir a sua falta. 
Mas todos sabem que podes sair de uma 

organização mas serás sempre presente 

como, uma pessoa que se dedicou a uma 
justa causa. Eu sei que quando toda esta 
pandemia vai passar, acho justo de fazer 
homenagem sobre tudo o que ela fez. 

Eu deixe esta pequena mensagem a ela 
e a toda a comunidade dar-lhe os para-
bens. Obrigado Manuela da minha parte 
como amigo e editor deste jornal e a dire-
ção do jornal A Voz de Portugal agradece 
tudo o que fizeste para a comunidade", 
Sylvio Martins.

Depois de algumas decadas vai sendo 
tempo de relaxar as atividades do cen-
tro. Os elementos diretivo do Centro, 
Sandy Gonçalves e Maria José Raposo, 
dirigem-lhe os agradecimentos e muitas 
felicidades na sua vida futura.

EUA ESTÃO A LEVAR "MUITO A SÉRIO" ESTIRPE QUE SE PROPAGA EM NOVA IORQUE
Há uma nova estirpe do coronavírus que foi detetada em Nova Iorque e que está a gerar preocupação. Esta segunda-feira, no ‘briefing’ da Casa 
Branca, o principal especialista em doenças infeciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, assinalou que o governo está a levar “muito a sério” a 
mutação do SARS-CoV-2 que se está a propagar em Nova Iorque, adianta a Associated Press. Fauci disse que a variante de Nova Iorque parece ter 
sido originalmente identificada na área de Washington Heights, em Manhattan. No entanto, a estirpe já foi detetada em “múltiplos” bairros da cidade. O 
especialista explicou que há uma preocupação acrescida com esta nova variante porque parece resistir aos tratamentos com anticorpos que estão a 
ser administrados a pacientes com a Covid-19. Há ainda provas de que esta estirpe de Nova Iorque pode resistir aos anticorpos gerados pelas vacinas.



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 2 MARS, 2021   | 9 ANIVERSÁRIO



10 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2021

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

Hambúrguer de quinoa

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: 
200 g quinoa; 1 colher de sopa de sal; 1 ramo manjericão picado
1 cebola; 1/2  pimento vermelho; 4 colheres de sopa de farinha 
de mandioca; Pimenta q.b.; 2 colheres de sopa de azeite; 4 pães 
integrais para hambúrguer; 4 folhas de alface; 1 tomate
MODO DE PREPARO: 
Passo 1:Leve ao lume um tacho com água abundante e sal, quan-
do ferver junte a quinoa, mexa e deixe cozer durante 20 minutos, 
depois escorra e deixe arrefecer. Coloque numa tigela e junte o 
manjericão picado. Passo 2: Descasque e lave a cebola e pique-
-a. Retire as peles brancas e as pevides ao pimento, corte-o em 
cubinhos e junte à quinoa. Adicione a cebola, a farinha de mandio-

ca, uma pitada de pimenta e misture muito bem até ficar uma mistura moldável. Com a ajuda de um círculo 
próprio molde 4 hambúrgueres. Passo 3: Leve ao lume uma frigideira antiaderente com o azeite, quando 
estiver quente junte os hambúrgueres e deixe cozinhar em lume brando até ficarem douradinhos de ambos 
os lados. Retire-os e sirva no pão com as folhas de alface e as rodelas de tomate. Sirva decorados a gosto.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

GUIA

3

Restaurante

imobilíaria

7

4

2

2
2

5

7

6

4

9

6

1

9

8 9

8
36

3
83

4

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

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

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 FOLCLÓRICOS

O grupo Facebook
do jornal 

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

portuguesa em 
Montreal

8

7

9

CAÇA PALAVRAS

ATOR
CAPELA
CRIADA
DECORO
DISCOS
DONZELA
INCINERADOR
METODOLOGIA

NÍQUEL
PERJURAR
RESPIRAR
SECESSÃO
SENHOR
TORTURA
TWITTAR

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804
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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 e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. 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

NECROLOGIAEMPREGOSEMPREGOS

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

Richelieu, Longueil, Brossard.
JOSÉ PIMENTEL: 514-708-6554

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

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPE-

RIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLO-
CADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS 

CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO. 

MANUEL: 514 941-3078 
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

Procura-se uma senhora para fazer limpe-
za 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

EMPREGOS

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

† EDMUNDO MONIZ
1929 – 2021

Faleceu em Laval, no dia 20 de 
Fevereiro de 2021, o Sr. Edmun-
do Moniz, natural dos Arrifes, São 
Miguel, Açores, com a idade de 
91 anos. 
Deixa na dor sua esposa a 
Sra. Clarinda Moniz, seus flhos 
Edmond (Julieta) e Gilbert 
(Rita), seus netos/as Jason 
(Tania), Jonathan (Josie), Steven 
(Yasmine), Cynthia (Olivier) e 
Fanny (Dany), seus 7 bisnetos/as, 
seu irmão João Carlos (Clotilde), 
assim como outros restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques
(514) 595-1500
O velório será privado devido às presentes circunstân-
cias. O funeral terá lugar, terça-feira dia 02 de Março 
após missa de corpo presente, pelas 11 horas, na igreja 
Missão Nossa Senhora De Fátima de Laval, seguindo 
depois para o cemitério de St-Martin onde será sepul-
tado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

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

Companhia em paisagismo 
e pavimento situado em Laval está a procura de 

empregados tal como condutor de 
camião (classe 3) e 

colocador de pavimento 
(pavé-uni) com experiência a tempo inteiro.

MIKE: 514-691-7283

EMPREGOS

Precisa-se de uma costureira que tem expe-
riência com várias máquinas de costura a tem-
po inteiro em Laval. 

Tina: 514-941-4500

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

QUINCAILLERIE AZORES INC.
Precisa-se de um/a casheira a tempo inteiro 
que fala francês ou inglês e falar português é 
uma mais valia. 

514-845-3543
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Receberá 
notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma 

esperança renovada no futuro. Saúde: Atenção com os excessos, 
seja comedido. Dinheiro: Lembre-se de ajudar quem precisa de 
si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco 
perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu 
autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para 

a sua felicidade. Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento 
como o yoga e a meditação. Dinheiro: Dinamize o seu trabalho 
desenvolvendo novas ideias.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Estará confiante e, por isso, conseguirá 
manter um clima de equilíbrio nas suas relações próximas. 
Faça escolhas justas. Saúde: Possíveis problemas no 

sistema nervoso. Dinheiro: Aposte na projeção profissional, 
poderá alcançar novos objetivos. 
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Papa, que 
significa Sabedoria. Amor: O amor acontece quando 
menos se espera. Saiba aguardar com serenidade. 

Saúde: Durma mais, precisa de repor energias. Dinheiro: O seu 
bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível profissional.
Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Deixe de exigir tanto do 
seu par. Aceite os outros como eles são. Saúde: Vigie 
a saúde do seu coração, tendência para instabilidade. 

Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor 
o seu tempo. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os 
desentendimentos através do diálogo. Os problemas e 
dificuldades resolvem-se com sinceridade! 

Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo. 
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da 
sua atividade profissional. 
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Uma discussão com a pessoa amada 
poderá deixá-lo inseguro. 
Saúde: Mantenha rotinas de sono, está com tendência 

para sofrer de insónias. 
Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que 
lhe for possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: A sua impulsividade 
poderá originar discussões. Encare a vida de uma 
forma mais serena e verá que tudo corre melhor! Saúde: 

Tendência para andar um pouco descontrolado. 
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Converse com o seu par para resolver divergências 
conjugais. 

Saúde: Procure descansar mais, a sua energia está em baixo. 
Dinheiro: Acredite mais na sua competência.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo 
com os seus filhos. Eles precisam de si. 

Saúde: Cuide melhor de si, saiba reservar algum tempo para o 
repouso e o lazer. 
Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar as 
suas metas. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá 
estar mais exigente consigo. Não perca a paciência. 
Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa. 

Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um 
projeto.
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42

PEIXES: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões.
Amor: Uma mudança de planos pode provocar 
instabilidade na sua relação. 

Saúde: Procure estar em paz consigo próprio, dedique mais 
tempo a práticas de relaxamento.
Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Onde estão as “Avê-Maria” dos romeiros?

Já lá vai o carnaval e entramos 
no período quaresmal, oportu-
nidade de recolhimento e época 

intensamente vivida com as romarias quaresmais e 
as inúmeras celebrações penitenciais, que têm uma 
expressão relevante nas nossas ilhas, desde os tem-
pos em que os Franciscanos vieram até a estes Aço-
res dar assistência religiosa aos povos que para aqui 
vieram habitar.

Num período normal, sem pandemia, era tempo dos 
vários ranchos de romeiros iniciarem a sua caminhada 
no primeiro sábado da quaresma. O ano passado, os 
primeiros ranchos saíram à rua, mas logo recolheram, 
sem que nós mais se pudéssemos ouvir os “Avé-Maria” 
pelas estradas da nossa ilha ou o procurador das almas 
invocar as suas preces melodiosas. Este ano, os romei-
ros farão a sua caminhada ao encontro do Senhor e 
dos seus caminhos de forma espiritual.

Por outro lado, no primeiro domingo, era a vez da ve-
neranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros 
sair pelas ruas da Ribeira Grande, numa imponente 
procissão, muito concorrida e acompanhada por uma 
moldura humana impressionante que acorria à cidade 
nortenha. Foi a única procissão que se fez na nossa ilha 
no ano de 2020, Desta vez, apenas uma solene eucaris-
tia assinalou o evento penitencial.

Nesta quaresma, as circunstâncias privam-nos das 
habituais celebrações presenciais, mas temos a possi-
bilidade de o fazermos privadamente e obedecendo às 
imposições das cercas sanitárias que tornam maior a 
nossa ilha e nos impede de ir ali tão perto, porque te-
mos de estar confinados às nossas casas.

Este é um período muito especial para os cristãos de 
todo o mundo, apesar de cada um ter um modo dife-
rente para exercer a sua espiritualidade, contudo, to-
dos concordam que o mais importante é fazer com que 
este tempo tenha realmente algum sentido na vida. No 
entanto, ainda há regiões no Planeta em que é muito 
difícil um cristão professar a sua fé.

Nesta quaresma há a possibilidade de seguir pela te-
levisão e pela internet as celebrações previstas em tem-

plos completamente vazios e sem povo. Mas tudo pode 
e deve ser reforçado com a comunhão em família, lem-
brando também os que a nada têm e rezando pelos que 
estão na primeira linha do combate à pandemia. 

Este é tempo de aprofundarmos a memória da pai-
xão de Cristo e tomarmos consciência do valor do so-
frimento e da cruz no processo de conquista da vida, 
para culminar na explosão de alegria no sábado da 
Páscoa, em que se cantam aleluias e se ouvem os sinos 
repicar ao som do estalejar dos foguetes, bem ao jeito 
do povo crente destas ilhas.

Ficará para a história, que nestes anos de pandemia, a 
Igreja celebra a eucaristia em casa, nem sequer com a 
família alargada, mas em pequeníssimos núcleos fami-
liares confinados às quatro paredes das suas moradias. 
Talvez seja a primeira vez em toda a história do cris-
tianismo em que os padres e os bispos, a começar pelo 
Papa, celebram a Missa em solidão e pedem a todos os 
outros que fiquem em casa.

Talvez este seja um sinal dos tempos, em que somos 
chamados a refletir com amargura que podemos per-
der de um dia para o outro o que sempre achámos que 
era dado por adquirido e possamos sentir o verdadeiro 
valor daquilo que tantas vezes temos em abundância e 
não aproveitamos.

Por isso, é importante que este período quaresmal seja 
marcado por um tempo de partilha, em que podemos 
participar em campanhas de fraternidade, praticando 
assim a caridade. Na nossa Diocese de Angra, este ano, 
a coleta da renúncia quaresmal dos fiéis destina-se a 
ajudar os infetados pelo Covid 19, cujo produto cons-
tituirá a forma exterior e visível de se materializar uma 
verdadeira caridade.

O Bispo de Angra interpela os cristãos açorianos 
para que ao longo de um itinerário de quarenta dias, 
à imagem da presença de Jesus de Nazaré no deserto 
e dos quarenta anos de permanência do Povo Hebreu 
no deserto, através da ascese, da oração, da renúncia e 
da partilha, possamos ser convidados a aproximarmo-
-nos mais de Deus e dos irmãos sobretudo dos que 
mais sofrem.

Saibamos entrar neste tempo quaresmal interpelados 
pela Palavra de Deus que nos ajudará a caminhar na 
libertação pessoal para nos abrirmos à vida de Deus 
que se quer manifestar em nós.

NOVIDADES NA FÓRMULA 1

À RED BULL RACING, APRESENTOU O NOVO RB16B, HÉLDER DIAS  
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POKÉMON COMEMORA 25 ANOS
EM ALTA COM AJUDA DA PANDEMIA

Neste mesmo dia, em 1996, os títulos 
originais da franquia, "Pokémon 
Red" e "Pokémon Green", foram 

lançados no Japão para o não menos revo-

lucionário Game Boy da Nintendo, no qual 
o jogador desempenhava o papel de um 
rapaz que sonha apanhar todos os "Pocket 
Monsters", ou na abreviatura, pokémon. 

Um quarto de século mais tarde, esses títu-
los e 150 criaturas evoluíram, em formato e 
género, para a publicação de dezenas de jo-
gos que venderam mais de 368 milhões de 
cópias, com mais de 800 pokémon para des-
cobrir, catalogar e reproduzir. Mais de 22 mil 
milhões de cartões colecionáveis distribuídos 
em 77 países ou uma série animada com mais 
de mil episódios em 23 épocas, licenciada em 
176 países, são outros marcos importantes.

Há cinco anos, a chegada aos telemóveis 
do Pokémon GO, com mais de mil milhões 
de 'downloads', acabou por transformar um 
fenómeno já global, que soube adaptar-se a 
novos públicos e também cativar a maioria 
dos adultos, pelo menos até à chegada da 
pandemia da covid-19.

"Vamos continuar a oferecer novas e inova-
doras formas de experimentar o mundo do 
Pokémon durante os próximos 25 anos", dis-
se o diretor de marketing Peter Murphy da 
divisão internacional da The Pokémon Com-
pany, a empresa criada especificamente para 
gerir a franquia multimilionária, à agência de 
notícias espanhola EFE por ocasião do ani-
versário. Para 2022, a empresa anunciou o 
lançamento de um novo jogo Nintendo Swi-
tch, "Pokémon Legends: Arceus", no qual os 
jogadores terão de construir a primeira base 
de dados Pokémon (Pokédex) para uma das 
regiões da série, Sinnoh, apresentado pela 
primeira vez em 2006. Estes títulos foram 
completamente refeitos em "Pokémon Shiny 
Diamond" e "Pokémon Shimmering Pearl" e 
serão lançados no final deste ano.

O anúncio foi feito numa das habituais apre-
sentações de vídeo da empresa, cuja emissão 
coincidiu com as 00:00 no Japão (15:00 de 
sexta-feira em Lisboa).

As comemorações do 25.º aniversário vi-
raram-se para o formato digital e uma série 
de atuações musicais, no âmbito do projecto 
P25 Music, que decorrerá durante um ano e 
começará nas próximas horas com um con-
certo gratuito do 'rapper' norte-americano 
Post Malone.
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danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

DANIEL
VARDI

O mercado do entreteni-
mento é muito rico e ávido 
por novidades. Participei 

de alguns eventos pelo mundo e já vi um pouco de 
tudo nesta área. Já vi roteiros simples virarem longa 
metragem, personagens extremamente bem criados 
sumirem do mercado, ideias fracas virarem projetos 
grandiosos. Trabalhar com esse assunto é parecido 
com uma grande “corrida ao ouro”, mas 
ninguém sabe qual é a pedra mais valiosa 
do momento.

O segredo para os artistas independentes é 
nunca deixar de acreditar em seus persona-
gens e projetos.Se por um lado para muitos 
falta estrutura financeira e conhecimento 
empresarial de mercado, por outro eles têm 
liberdade criativa e podem produzir em 
seus próprios ritmos. Este é todo o diferencial! Pois so-
mente assim, o mercado se recicla e cresce.

Em 2021 iremos oferecer novos personagens criados 
por artistas independentes para o mercado canadense, 
apresentar personagens novos que foram criados em 
diversos lugares do mundo e queremos fazer isso de 
uma maneira que criadores e leitores sejam respeita-
dos. Iniciaremos com tiragens limitadas exclusivas para 
os fãs. Oferecemos as histórias em português e inglês e, 
estamos também preparando os lançamentos em fran-
cês respeitando assim a tradição cultural da província.

Com previsão de lançamento para abril de 2021, os fãs 
portugueses e brasileiros de histórias em quadrinhos 
que vivem no Canadá poderão adquirir seus exempla-
res. Se você gosta de bandas desenhadas e de descobrir 
novos personagens e artistas, saiba quais são os títulos 
que já estão confirmados 

Time da Luz - Criado por Daniel Vardi é um grupo 

de super-heróis brasileiros composto por Amanhecer, 
A.R.A.R.A, Metalmark, Paladino e Boiadeiro. Uma es-
pécie de “Liga da Justiça” ou “Vingadores” com estilo 
tropical. Na sua primeira missão em conjunto o Time 
da Luz precisa enfrentar um gigantesco monstro, a úni-
ca ameaça natural que, aquele que foi considerado um 
dos países mais amigáveis do mundo, ainda não tinha.

Tribunal - Justiça das Ruas é um grupo criado por Car-
los Baku, formado pelo Juiz, Defensor, Carrasco, Júri e 
o Pássaro da Noite. Ambientado em um sistema cor-
rupto e falido, um grupo de pessoas especiais e com his-
tórias de perdas que envolvem injustiça decide se unir 
para impedir que suas histórias se repitam. 

Justiça é uma guerreira feminina que atua em parale-
lo ao grupo Tribunal. Linda, inteligente e atlética ela é 

determinada em descobrir o paradeiro de 
seu pai desaparecido. Excelsior, a lendária 
espada da Justiça é uma relíquia que acom-
panha sua família por gerações.

Super-Sapo é um herói diferente que a ga-
rotada adora. Suas aventuras são criativas e 
bem humoradas. Um personagem visual-
mente colorido que encanta seus pequenos 
fãs. As histórias do super-sapo se passam 

na Lagoa da Iara, na Floresta do Saci, mas ganham di-
mensões épicas!

Lorde Kramus - Antes de World of Warcraft sair, o Bra-
sil já tinha um personagem ORC famoso; na verdade, 
um guerreiro da raça Krorher de pele vermelho-sangue 
com 2,23m de e, desde 2018, suas histórias nunca dei-
xaram de ser produzidas pelo seu criador Gil Mendes. 
Sempre em parceria com diversos artistas brasileiros 
buscando apresentar estilos e aventuras diferentes.

Homem-Chiclete - Um super-herói diferente e engra-
çado, criado por Ede Galileu. Ele é careca, faz piadas o 
tempo todo, usa roupas dos anos 80 e tem a pele cor-
-de-rosa. Enfim, o que mais você pode esperar de um 
personagem com essas características? Diversão e aven-
tura para todas as idades sobre superação, aceitação e 
como conseguir esticar e moldar seu corpo de maneira 
estranha.

NOVA AGENTE DE 'VALORANT' FICA DISPONÍVEL TERÇA-FEIRA: A Riot Games disponbilizará uma nova agente para os jogadores de 
‘Valorant’. Chama-se Astra e estará disponível a partir desta terça-feira, dia 2, como parte do Ato 2 do Episódio 2 de ‘Valorant’. Estará também 
disponível um novo Battle Pass, com mais skins, pinturas e acessórios  Quanto a Astra, o Notícias ao Minuto teve oportunidade de experimentar 
a nova agente e acreditamos que será uma adição bem recebida pelos jogadores de ‘Valorant’. Na verdade, Astra pode muito bem vir a tornar-se 
uma das personagens mais poderosas nos próximos tempos, com habilidades que ajudam a controlar o terreno de cada partida de forma bastante 
agressiva. Falamos por exemplo do seu ataque ‘ultimate’ - “Astral Form” - que permite colocar de forma estratégia cinco pontos em qualquer lugar 
do mapa antes e durante cada ronda, sendo que são nestes cinco pontos que Astra será mais perigosa e terá mais recursos à sua disposição.
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 P J V E D
1-Man. City 62 26 19 5 2
2-Man. United 50 26 14 8 4
3-Leicester City 49 26 15 4 7
4-West Ham 45 26 13 6 7
5-Chelsea 44 26 12 8 6
6-Liverpool 43 26 12 7 7
7-Everton 43 25 13 4 8
8-Tottenham 39 25 11 6 8
9-Aston Villa 39 24 12 3 9
10-Arsenal 37 26 11 4 11
11-Leeds United 35 26 11 2 13
12-Wolverhampton 34 26 9 7 10
13-Crystal Palace 33 26 9 6 11
14-Southampton 30 26 8 6 12
15-Burnley 28 26 7 7 12
16-B&H Albion 26 26 5 11 10
17-Newcastle 26 26 7 5 14
18-Fulham 23 26 4 11 11
19-W. Bromwich 17 26 3 8 15
20-Sheffield U. 11 26 3 2 21

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Internazionale 56 24 17 5 2
2-Milan 52 24 16 4 4
3-Juventus 46 23 13 7 3
4-Atalanta 46 24 13 7 4
5-Roma 44 24 13 5 6
6-Lazio 43 24 13 4 7
7-Napoli 43 23 14 1 8
8-Sassuolo 35 23 9 8 6
9-Hellas Verona 35 24 9 8 7
10-Sampdoria 30 24 9 3 12
11-Bologna 28 24 7 7 10
12-Udinese 28 24 7 7 10
13-Genoa 26 24 6 8 10
14-Fiorentina 25 24 6 7 11
15-Spezia 25 24 6 7 11
16-Benevento 25 24 6 7 11
17-Torino 20 23 3 11 9
18-Cagliari 18 24 4 6 14
19-Parma 15 24 2 9 13
20-Crotone 12 24 3 3 18

 P J V E D
1-Lille 59 27 17 8 2
2-Paris SG 57 27 18 3 6
3-Lyon 56 27 16 8 3
4-Monaco 55 27 17 4 6
5-Metz 41 27 11 8 8
6-Lens 41 27 11 8 8
7-Marseille 39 26 10 9 7
8-Montpellier 39 27 11 6 10
9-Rennes 38 26 10 8 8
10-Angers 36 27 10 6 11
11-Bordeaux 33 27 9 6 12
12-Nice 32 27 9 5 13
13-Stade de Reims 31 27 7 10 10
14-Brest 31 27 9 4 14
15-Strasbourg 30 27 8 6 13
16-Saint-Étienne 30 27 7 9 11
17-Lorient 26 27 7 5 15
18-Nimes 25 27 7 4 16
19-Nantes 24 27 4 12 11
20-Dijon 15 27 2 9 16

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 58 24 18 4 2
2-Real Madrid 53 25 16 5 4
3-Barcelona 53 25 16 5 4
4-Sevilla 48 24 15 3 6
5-Real Sociedad 42 25 11 9 5
6-Real Betis 39 25 12 3 10
7-Villarreal 37 25 8 13 4
8-Granada 33 25 9 6 10
9-Levante 32 25 7 11 7
10-Celta de Vigo 30 25 7 9 9
11-Athletic 30 24 8 6 10
12-Osasuna 28 25 7 7 11
13-Getafe 27 25 7 6 12
14-Valencia 27 25 6 9 10
15-Cádiz 25 25 6 7 12
16-Alavés 22 25 5 7 13
17-Eibar 22 25 4 10 11
18-Valladolid 22 25 4 10 11
19-Elche 21 24 4 9 11
20-Huesca 20 25 3 11 11

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020/21

 P J V E D GM  GS
1-Flamengo 71 38 21 8 9 68 48
2-Internacional 70 38 20 10 8 61 35
3-Atlético Mineiro 68 38 20 8 10 64 45
4-São Paulo 66 38 18 12 8 59 41
5-Fluminense 64 38 18 10 10 55 42
6-Grêmio 59 38 14 17 7 53 40
7-Palmeiras 58 38 15 13 10 51 37
8-Santos 54 38 14 12 12 52 51
9-Athletico Paranaense 53 38 15 8 15 38 36
10-Red Bull Bragantino 53 38 13 14 11 50 40
11-Ceará 52 38 14 10 14 54 51
12-Corinthians 51 38 13 12 13 45 45
13-Atlético Goianiense 50 38 12 14 12 40 45
14-Bahia 44 38 12 8 18 48 59
15-Sport 42 38 12 6 20 31 50
16-Fortaleza 41 38 10 11 17 34 44
17-Vasco 41 38 10 11 17 37 56
18-Goiás 37 38 9 10 19 41 63
19-Coritiba 31 38 7 10 21 31 54
20-Botafogo 27 38 5 12 21 32 62

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

4 exercícios para fazer para a saúde do joelho

Nossos joelhos são uma das articu-
lações mais importantes de nos-
so corpo. É uma articulação im-

portante para uma infinidade de funções essenciais 
à vida, como caminhar, nos segurar, subir escadas, 
agachar e muito mais.

À medida que envelhecemos, nosso joelho fica mais 
fraco, absorvendo uma enorme quantidade de pressão 
a cada passo.

Essa pressão, junto com o desgaste, afeta os ligamen-
tos e os músculos ao redor do joelho.

Os dois amortecedores do joelho - almofadas de car-
tilagem chamadas meniscos - começam a se deteriorar.

Essas chances ou problemas aumentam se você esti-
ver com sobrepeso, histórico familiar de osteoartrite 
ou se já teve algumas lesões nos joelhos, você pode es-
tar mais sujeito a essa deterioração.

O objetivo deste artigo é mostrar a você exercícios 
que podem ajudar a diminuir a dor no joelho e, ao 
mesmo tempo, aumentar sua força no conforto seguro 
de sua casa.

(A) MEIO AGACHAMENTO
O meio agachamento é um exercício fácil que você 

pode fazer em casa. Este exercício trabalha os quadrí-
ceps, isquiotibiais e glúteos enquanto fortalece o joe-
lho.

Como fazer isso:
1. Fique em uma posição de agachamento em pé com 

os pés na largura dos ombros. Coloque as mãos nos 
quadris ou na frente de você para manter o equilíbrio.

2. Olhando para frente, agache-se lentamente cerca 
de 25 centímetros. Este é o ponto médio para um aga-
chamento completo.

3. Faça uma pausa de alguns segundos e, em seguida, 
levante-se empurrando os calcanhares.

4. Faça 2 a 3 séries de 10 repetições.

(B) FLEXÃO DE ISQUIOTIBIAIS EM PÉ
Este é um ótimo exercício para fortalecer os isquioti-

biais, glúteos e núcleo.
Como fazer isso:
1. Fique de frente para a parede ou use uma cadeira 

como apoio. Seus pés devem estar na largura do qua-
dril.

2. Levante um pé, dobre o joelho e levante o calca-
nhar em direção ao teto. Vá o mais longe que puder, 
mantendo a parte superior do corpo imóvel e os qua-
dris apontando para a frente.

3. Segure por 5 a 10 segundos.
4. Relaxe e volte à posição inicial.
5. Faça 2 a 3 séries de 10 repetições para cada perna.

(C) LEVANTA A PERNA RETA
A perna reta levanta, importante para fortalecer o 

quadríceps e os flexores do quadril. Conforme você 
melhora, você pode adicionar um peso no tornozelo.

Como fazer isso:
1. Para este exercício, você pode usar um tapete para 

amortecer as costas. 2. Deite-se no chão com uma per-
na dobrada e outra estendida à sua frente. 3. Contraia 
o quadríceps de sua perna estendida e levante-o lenta-
mente do chão até que fique na mesma altura de seu 
joelho dobrado. 4. Faça uma pausa no topo por 5 se-
gundos e, em seguida, volte à posição inicial. 5. Faça 2 

a 3 séries de 10 repetições para cada perna.

(D) LEVANTA A PERNA DEITADA
A elevação das pernas em pronação é ótima para for-

talecer os tendões da coxa, glúteos e região lombar.
Como fazer isso:
1. Para este exercício, você pode usar um tapete para 

amortecer abaixo de você. 2. Deite-se de barriga para 
baixo com as pernas esticadas para trás. Você pode dei-
xar sua cabeça descansar em seus braços. 3. Envolva os 
músculos glúteos e isquiotibiais da perna esquerda e 
levante-a o mais alto que puder, sem causar dor. Cer-
tifique-se de manter os ossos pélvicos no chão durante 
todo o exercício. 4. Segure sua perna na posição eleva-
da por 5 segundos. 5. Abaixe a perna, descanse por 2 
segundos e repita. 6. Faça 2 a 3 séries de 10 repetições 
para cada perna.

Independentemente de sua idade, nossa primeira de-
fesa à saúde é o ataque, fazendo exercícios como esses 
em casa. Se você quiser me fazer perguntas ou treinar 
comigo, visite meu site: fullbodyathletics.com.
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1-Sporting 55 21 17 4 0 42 10
2-SC Braga 46 21 15 1 5 39 21
3-FC Porto 45 21 13 6 2 45 22
4-Benfica	 42	 21	 12	 6	 3	 35	 17
5-Paços de Ferreira 38 21 11 5 5 28 20
6-V. Guimarães 35 21 10 5 6 27 22
7-Santa Clara 28 21 8 4 9 23 23
8-Moreirense 26 21 6 8 7 20 26
9-CD Tondela 24 21 7 3 11 22 34
10-Belenenses SAD 22 21 4 10 7 13 18
11-Rio Ave 22 21 5 7 9 16 25
12-Nacional 21 21 5 6 10 20 28
13-Portimonense 20 21 5 5 11 18 26
14-Farense 19 21 4 7 10 22 29
15-Gil Vicente 19 21 5 4 12 16 27
16-FC Famalicão 19 21 4 7 10 18 32
17-Marítimo 18 21 5 3 13 19 30
18-Boavista 18 21 3 9 9 21 34

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
26/02 V. Guimarães 2-1 Boavista
27/02 FC Famalicão 0-0 Farense
  Santa Clara 3-0 P. Ferreira
  FC Porto 0-0 Sporting
28/02 Portimonense 0-0 Marítimo
  CD Tondela 1-0 Gil Vicente
  Nacional 1-2 SC Braga
01/03 Benfica 2-0 Rio Ave
  Moreirense 2-2 Belenenses

22ª JORNADA
05/03 P. Ferreira 13:30 Nacional
  Sporting 15:45 Santa Clara
06/03 Portimonense 10:30 Tondela
  Gil Vicente 13:00 FC Porto
  Boavista 15:30 Famalicão
07/03 Marítimo 12:30 Moreirense
  Rio Ave 15:00 Farense
08/03 Belenenses 15:15 Benfica
09/03 SC Braga 16:45 Guimarães

1-Estoril Praia 47 22 14 5 3 36 15
2-Feirense 46 22 14 4 4 33 17
3-Académica OAF 42 22 12 6 4 29 17
4-FC Vizela 38 22 10 8 4 32 26
5-FC Arouca 37 22 10 7 5 24 17
6-GD Chaves 33 22 9 6 7 28 24
7-CD Mafra 30 22 8 6 8 27 26
8-Casa Pia 29 22 7 8 7 26 32
9-Benfica	B	 27	 22	 7	 6	 9	 36	 30
10-FC	Penafiel	 26	 19	 7	 5	 7	 26	 26
11-Leixões 26 22 6 8 8 22 25
12-CD Cova Piedade 22 22 5 7 10 24 32
13-SC Covilhã 22 20 5 7 8 20 22
14-UD Oliveirense 22 21 5 7 9 20 31
15-Vilafranquense 21 21 3 12 6 22 28
16-A. de Viseu 19 21 4 7 10 16 28
17-Varzim 18 22 4 6 12 15 29
18-FC Porto B 16 22 3 7 12 24 35

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
26/02 GD Chaves 2-2 FC Vizela
27/02 SC Covilhã 0-2 Feirense
  FC Arouca 2-1 C. Piedade
  Vilafranquense 1-1 FC Porto B
28/02 Estoril Praia 3-2 Benfica B
  CD Mafra 1-0 FC Penafiel
  Casa Pia 2-0 UD Oliveirense
  Leixões 2-1 A. Viseu
01/03 Académica OAF 1-2 Varzim

23ª JORNADA
03/03 SC Covilhã 10:00 A. Viseu
  Penafiel 12:00 Oliveirense
06/03 FC Vizela 6:00 CD Mafra
07/03 FC Penafiel 6:15 Académica
  Oliveirense 9:00 Chaves
08/03 FC Porto B 10:00 Casa Pia
  C. Piedade 10:00 A. Viseu
  Benfica B 11:00 FC Arouca
  Vilafranquense 13:00 SC Covilhã
  Varzim 15:00 Leixões
09/03 Feirense 14:45 Estoril Praia

MEIAS-FINAIS     1ª Mão           2ª Mão
SC Braga-FC Porto 1-1          03/03 15:15
Estoril Praia - Benfica 1-3          04/03 15:15

OITAVOS-DE-FINAL    1ª Mão             2ª Mão
RB Leipzig - Liverpool       0-2             10/03  15:00
Barcelona - Paris SG       1-4             10/03  15:00
FC Porto - Juventus       2-1             09/03  15:00
Sevilla - B. Dortmund       2-3             09/03  15:00
Lazio - B. München        1-4             17/03  15:00
A. Madrid - Chelsea        0-1             17/03  15:00
Atalanta - Real Madrid       0-1             16/03  15:00
M´gladbach - Man. City       0-2             16/03  15:00

1/16 DE FINAL   1ª Mão   2ª Mão
Dynamo Kyiv (2-1) Club Brugge      1-1      1-0
SC Braga (1-5) Roma      0-2      1-3
Slavia Praha (2-0) Leicester City      0-0      2-0
Young Boys (6-3) B. Leverkusen      4-3      2-0
Wolfsberger AC (1-8) Tottenham      1-4      0-4
Real Sociedad (0-4) Man. United      0-4      0-0
Crvena Zvezda (3-3) Milan      2-2      1-1
FK Krasnodar (2-4) D. Zagreb      2-3      0-1
Olympiacos (5-4) PSV      4-2      1-2
Granada (3-2) Napoli      2-0      1-2
Benfica (3-4) Arsenal      1-1      2-3
Lille (2-4) Ajax      1-2      1-2
Red Bull Salzburg(1-4) Villarreal      0-2      1-2
Molde (5-3) TSG Hoffenheim      3-3      2-0
Royal Antwerp (5-9) Rangers      3-4      2-5
Maccabi Tel Aviv (0-3) S. Donetsk      0-2      0-1

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE 2020/2021

BENFICA 2-0 RIO AVE

Estão vivos!

O Benfica deu um pontapé na crise, depois 
de quatro jogos sem conseguir vencer, re-
gressando esta noite às vitórias num gran-

de jogo no Estádio da Luz. Depois de uma primei-
ra parte repartida, com duas bolas nos postes, uma 
para cada lado, a equipa de Jorge Jesus impôs-se de-
finitivamente no segundo tempo, com golos de Sefe-
rovic e Pizzi. Uma vitória importante, que permite à 
equipa da Luz ganhar pontos ao Sporting e FC Porto 
que empataram no clássico do Dragão. Desta vez, o 
Benfica teve oxigénio até ao fim.

No meio de uma crise de resultados, o jogo de apre-
sentou-se como um verdadeiro quebra-cabeças para 
Jorge Jesus que, face às ausências de Otamendi (cas-
tigado) e Vertonghen (lesionado), teve de regressar ao 
4x4x2, com Lucas Veríssimo a estrear-se neste sistema 
e ao lado de Jardel no seu primeiro jogo no Estádio da 
Luz. Uma defesa nova e um ataque também improvi-
sado, com Waldschmidt ao lado de Seferovic, face à in-
disponibilidade de Darwin, também por motivos físi-
cos. Alterações que implicavam mudanças estruturais, 
mas a verdade é que o Benfica entrou bem no jogo, 
com a equipa bem subida, a jogar no meio-campo do 
Rio Ave. A equipa de Vila do Conde, com três centrais 
e ainda com Pelé a reforçar o eixo, procurou suster a 
entrada forte do Benfica, mas sentia tremendas difi-
culdades em sair a jogar, submetida de imediato à 
forte pressão dos encarnados na zona de construção. 
O jogo começou a virar quando o Rio Ave encontrou 
uma saída mais segura, quase sempre pela esquerda, 
procurando explorar as costas de Diogo Gonçalves e a 
velocidade de Rafael Camacho. Carlos Mané provocou 
um primeiro susto, com um remate de muito longe. 
Lucas Veríssimo não chegou à bola e Helton Leite teve 

RICARDO GOUVEIA
jornalista do MaisFutebol

de voar para impedir o primeiro golo do jogo. Logo 
a seguir, Gelson Dala, com um excelente pormenor, 
conseguiu furar na esquerda e atirou também ao pos-
te. O jogo estava, nesta altura, totalmente aberto, com 
oportunidades nas duas balizas.

O Benfica, com mais posse de bola, procurava pren-
der o jogo no meio-campo do Rio Ave, procurando 
agora profundidade pelas alas, com Diogo Gonçalves e 
Rafa de um lado, Grimaldo e Everton do outro, a pro-
curar caminhos para a área de Kieszeck, mas a verdade 
é que sempre que o Rio Ave conseguia sair a jogar, cria-
va perigo. Francisco Geraldes voltou a colocar Helton 
Leite à prova, depois de um bom lance de Sávio, Filipe 
Augusto também teve uma oportunidade e, mesmo a 
fechar a primeira parte, Rafael Camacho protagonizou 
a melhor oportunidade do Rio Ave, aproveitando um 
desentendimento entre Lucas Silva e Helton para, de 
ângulo apertado, atirar às malhas laterais.

PRESSÃO CRESCENTE NA SEGUNDA PARTE
O Benfica acabou a primeira parte a tremer, mas vol-

tou a entrar forte no segundo tempo. Depois de um in-
tervalo prolongado, com o Rio Ave a regressar atrasado 
para o segundo tempo, o Benfica voltou a instalar-se 
no meio-campo do Rio Ave submetendo a equipa de 
Miguel Cardoso a uma pressão insustentável, jogando 
os primeiros dez minutos praticamente dentro da área 
de Kieszek.

Uma vitória totalmente justificada no segundo tem-
po, em que o Benfica foi claramente superior ao Rio 
Ave que caiu a pique em relação à primeira parte.

FC PORTO 0-0 SPORTING

Leão passa radar na VCI e tem Via Verde para o título

Fácil de entender, difícil de desmontar. Eis o 
Sporting, o grande candidato (não assumido) 
ao título, que antes da glória que se antecipa 

mostrou no clássico desta noite esforço e dedicação 
sobretudo para segurar um empate que lhe vale uma 
distância de dez pontos para o FC Porto, até hoje 
perseguidor mais direto – o Sp. Braga pode assumir 
o segundo lugar, em caso de vitória sobre o Nacional, 
e ficar a nove pontos do comando.

Num duelo entre campeão nacional e líder isolado, os 
leões fizeram o que foi preciso para segurar o marca-
dor a zeros no Dragão. Antes de tudo, a história: ape-
nas por três vezes neste milénio um líder entrara com 
10 ou mais pontos de vantagem. Sempre o FC Porto: 
2002/03 (13 pontos), 2006/07 (12) e 2005/06 (11). 

Chegou a vez do Sporting. E para entender isso, é pre-
ciso deixar as páginas da estatística e descer ao nível do 
relvado. Ao som do apito inicial, o 3-4-3 do Sporting 
desdobrou-se de forma dinâmica e até aos 20 minutos 
da primeira parte a equipa de Ruben Amorim pareceu 
ganhar o meio-campo. Uribe errático e Sérgio Oliveira 
nem sempre capaz de controlar uma ampla zona do 
terreno permitiam no miolo uma superioridade terri-
torial dos leões, que viria a ruir com o tempo.  Nesse 
período, o 4-4-2 do FC Porto apostava em jogo direto. 
Faltava envolvência entre Otávio e Zaidu sobre a es-
querda, tal como Corona e Manafá foram mostrando 
no flanco oposto. Ainda assim, partindo a primeira 
parte ao meio, daí até ao intervalo o FC Porto foi ga-

nhando domínio e esteve mais perto do golo. Não de 
forma clamorosa, ainda assim. Manafá apareceu sozi-
nho na área frente a Adán, mas desperdiçou à meia-
-hora de jogo. Otávio ou Corona descobriam nesgas 
nas costas da defesa leonina, mas Adán ou a bandeiro-
la acabariam por anular os intentos dos campeões na-
cionais. E assim se chegou ao intervalo, com o FC Por-
to em vantagem na posse de bola (59%-41%), remates 
(4-1) e cantos (3-0), mas com o Sporting a manter o 
essencial: uma baliza a zeros e 10 pontos de vantagem 
intactos.

A segunda parte, porém, começou com o FC Porto 
a avisar ao que vinha: pé no acelerador e potência no 
remate de Zaidu logo no primeiro lance. Haveria de 
seguir-se o desperdício de Taremi. Exasperante para 
os portistas. O iraniano esteve muito mais em jogo do 
que Marega, mas falhou e voltou a falhar na hora de 
finalizar. Por três ocasiões. Aos 57m, falhou a emen-
da na pequena área o lance de golo criado por Otávio 
e Corona. Aos 75m, Manafá fez tudo bem e cruzou 
atrasado mas o iraniano rematou sobre a barra. Aos 
83m, voltaria Taremi a tentar, num pontapé de bicicle-
ta que saiu por cima. Se na primeira parte o Sporting 
foi sendo encostado, na segunda encolheu-se ainda 
mais. Quanto ao Sporting de Amorim, fez o necessá-
rio para sair com a estrada ainda mais livre diante dos 
seus olhos. O leão travou, foi encostado à berma, mas 
passou o radar junto à VCI e, 19 anos depois, tem mais 
do que nunca Via Verde para o título.
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