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Um passo de cada vez

A jornada para o sucesso é feita um passo de cada vez. 
Sonhe alto, sim! Mas construa seu caminho, com visão 
e boa perspectiva. Pode demorar um pouco, então não 
“estacione”, pensando que não vai emplacar. Continue 
firme, siga em frente e não desanime. A palavra que vai 
te definir nesse processo é: resiliência. Trabalhadores em 'lay-off' tradicional

caem 64,2% em agosto face a julho
"Em agosto de 2021 foram atribuídas 4.828 presta-
ções de 'lay-off' (concessão normal, de acordo com 
o previsto no Código de Trabalho), o que represen-
ta uma diminuição mensal de 64,2% (menos 8.654 
beneficiários)", pode ler-se na síntese elaborada pelo 
Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Mi-
nistério do Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial.

As prestações que resultaram de suspensão temporá-
ria do contrato de trabalho caíram 43,1% em agosto 
face a julho (menos 1.122 beneficiários) e as que resul-
tam de redução de horário diminuíram 69,2% (menos 
7.532 beneficiários).

As prestações da 'lay-off ' foram processadas para 148 
entidades empregadoras em agosto, menos 52 do que 
no mês anterior, indica o documento.

Os dados da Segurança Social indicam ainda que em 
julho, o número de pessoas singulares com contribui-

ções à Segurança Social foi de 351.847 trabalhadores 
independentes e 3.726.593 de trabalhadores depen-
dentes.

Face ao mês anterior registou-se em agosto uma que-
da de 8,9% nas contribuições dos trabalhadores inde-
pendentes e menos 14,6% em termos homólogos, para 
37,7 milhões de euros.

Quanto aos trabalhadores dependentes verificou-se 

um acréscimo mensal de 14.660 remunerações decla-
radas (0,4%) e um aumento homólogo de 120.022 re-
munerações declaradas (3,3%).

O valor médio mensal das remunerações declaradas 
pelas entidades empregadoras relativas aos trabalha-
dores dependentes, foi de 1.357,21 euros em julho, um 
aumento homólogo de 3,3% e uma redução de 9,7% 
"devido ao pagamento do subsídio de férias, no mês 
anterior", refere o GEP.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A política e povos desinspirados

Temos a curiosa circuns-
tância de tanto no Canadá 
como em Portugal viver-

mos eleições, federais por cá e au-
tárquicas em terras lusitanas. É um 
momento único, ainda que com 

as diferenças óbvias, de estabelecer um paralelo 
entre ambas e até enquadrá-las no ambiente so-
ciopolítico que se vive internacionalmente. É um 
tarefa talvez demasiado ambiciosa mas que deve 
ser feita para pelo menos incitar ao leitor amigo 
uma maior vontade de participação cívica. Sem 
esta entregamos as opções dos nossos países, ou 
localidades, aos oportunistas, aos ilusionistas ou 
aos equivocados levando ao aparecimento de líde-
res que agitam muito as águas mas de substância 
nada têm. Portanto, votar é um direito mas acima 
de tudo um dever pela responsabilidade inerente 
ao ato de escolha que exercemos.

À hora que escrevo ainda não temos resultados do 
Canadá, mas podemos traçar alguns aspetos que 
devem merecer reflexão por parte do cidadão. Co-
mecemos pelo facto do despoletar das eleições. Sim, 
é muito provável que Justin Trudeau tenha despole-
tado as eleições num oportunismo político. 

Mas, se o governo fosse de outro partido, não teria 
acontecido o mesmo ou algo semelhante? 

Esta é uma discussão que acaba por ser estéril, pois 
o insistir nesta ideia mostra apenas que a oposição 
não está preparada, não tem ideias e não tem vonta-
de de pegar no leme do país. 

Assim, de forma geral, uma população nunca deve 
recear ser chamada às urnas de voto e não deve 
levar este ato como um incómodo, mas sim como 
uma oportunidade de exercer o seu direito ardua-
mente conseguido ao longo de épocas de lutas. 

A necessidade destas eleições, segundo o primei-
ro ministro cessante, é de chamar os canadianos a 
serem claros nas suas opções face a um momento 
determinante para o futuro do Canadá. Estou de 
acordo. 

Mas confesso-me desiludido, pois passámos uma 
campanha desinspirada e afastada da ideia do que 
queremos para o futuro. 

Passámos por uma campanha desmotivante, em 
que o foco era porque não votar no adversário sem 
mostrar o quê e porquê da nossa alternativa. 

Tanto os conservadores como os novos democra-
tas, adversários mais diretos dos liberais para ascen-
derem ao poder, a meu ver, falharam em mostrar a 
idealização de um Canadá futuro. 

Trudeau também lamentavelmente falhou este 
objetivo, ainda que tenha identificado e bem este 

momento como um momento de viragem impor-
tante devido à destruição de estruturas e ideias que 
tínhamos antes das crises climáticas e sanitária que 
vivemos. Aos partidos pequenos nem vou referir, 
tal a cegueira utópica em que vivem (verdes, bloco 
quebecois) ou a aberração política que representam 
(PPC). 

É certo que por todo o mundo há uma esquizo-
frenia crescente do cidadão em relação às suas 
opções. Cada cidadão vota mais por uma particu-
laridade emocional do que propriamente baseado 
num ideal. E aqui falo em ideal, não em ideologia, 
esta sendo nada mais do que um apego emocional a 
ideais que muitas vezes se mostraram falidos. A exi-
gência do cidadão puxa pelos seus líderes políticos, 
mas os políticos têm também o papel de puxar pela 
sua população, de os inspirar, de os motivar através 
de ideais que ultrapassem a limitação dos conceitos 
partidários. 

Portugal padece também desta enfermidade: as 
eleições não passam da exposição de um rol de pro-
messas para satisfazer clientelas, clientelas estas que 
se mostram cada vez mais fúteis e equivocadas em 
interesses imediatistas em detrimento do futuro. 
Não é sem assombro que vemos o primeiro minis-
tro António Costa passear-se por Portugal debitan-
do discursos carregados de promessas (ex.: nova 

maternidade em Coimbra!), como se de eleições le-
gislativas de tratassem, ou numa tentativa despudo-
rada de comprar eleitorado. Muitos me dirão: todos 
fazem isso! Pois é, mas fazem-no porque o eleito-
rado assim o permite! Fazem-no porque os compe-
tentes e com mérito são arredados para dar lugar 
aos oportunistas. Querem melhor exemplo? Vejam 
o líder da task force de vacinação em Portugal, Vice-
-almirante Gouveia e Melo. Com os mesmos recur-
sos, sem fazer queixas ou agitação nos media, levou 
Portugal dos últimos lugares em vacinação para o 
lugar cimeiro! Comparem agora com o seu anteces-
sor, onde não havia dia onde não houvesse drama, 
com os resultados que se viram.

Se os líderes políticos têm uma enorme responsa-
bilidade, o cidadão também tem a sua responsabi-
lidade de exigência para com os seus líderes. Uns 
puxam por outros, e quando uns estão deficientes, 
o outro lado tem a obrigação de elevar aqueles que 
podem pensar e fazer melhor. Sejamos conscientes 
e façamos por criar um clima correto de inspiração 
rumo ao futuro.

RIO ACUSA LÍDER DO PS DE "DESMENTIR" O PRIMEIRO-MINISTRO SOBRE REFINARIA
Num comício em Matosinhos, Rio disse que iria usar uma cábula para não se enganar e citou declarações de António Costa, feitas em maio de 
2021 sobre o mesmo assunto, segundo as quais o primeiro-ministro terá dito que o encerramento da refinaria de Matosinhos era "um enorme 
ganho para a redução de emissões". "Ontem veio na qualidade de secretário-geral do PS desmentir formalmente o primeiro-ministro António Cos-
ta, foi isso que ele ontem veio aqui fazer", acusou. No domingo, também num comício em Matosinhos, Costa considerou que "era difícil imaginar 
tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade" como a Galp demonstrou no encerramento da refinaria de Matosinhos, prometendo uma "lição 
exemplar" à empresa.
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CARICATURA DA SEMANA

JORGE SAMPAIO 1939-2021

Comentário ao artigo "JORGE 
SAMPAIO 1939-2021" PUBLI-
CADO no jornal "A VOZ DE 

PORTUGAL" EM 14-9-2021”
O falecimento de Jorge Sampaio – que 

foi dirigente estudantil na década de 
60, resistente antifascista, fundador do 
Movimento da Esquerda Socialista e do 
Grupo de Intervenção Socialista, secretá-
rio de estado, dirigente e secretário-geral 
do PS, presidente da câmara municipal 
de Lisboa e presidente da República du-
rante 10 anos – foi ocasião que o Senhor 
Jorge Correia (cronista do jornal) achou 
que vinha a calhar para prosseguir com a 
sua polémica ideologicamente marcada 
contra os princípios políticos que atribui 
ao Falecido, ao PS e à esquerda em geral 
e que, segundo a sua opinião, são o obs-
táculo maior à resolução satisfatória dos 
principais problemas do país.

Analisemos o seu artigo nos seus pon-
tos essenciais.

Diz ele que o “desaparecimento do ex-
-presidente Jorge Sampaio” o fez recor-
dar o “homem que lutou pela esquerda, 
o homem preocupado com a condição 
humana”.

Desta frase retiro a ideia de que o cro-
nista estabelece uma relação de corres-
pondência entre a preocupação com a 
condição humana e a esquerda politica-
mente ou ideologicamente considerada.

Assim, se numa das proximas eleições 
aparecer por exemplo um partido initi-
tulado Iniciativa Canibal (I.C.), ou outro 
que dê pelo nome de Frente Eleitoral 
dos Escorpiões (F.E.E.) ou de Víboras 
e Lacraus Associados (V.L.A.) teremos 
concerteza de reconhecer, segundo o 
próprio critério do cronista, que esses hi-
potéticos partidos serão necessariamen-
te de direita.

Esta hipótese, de uma destas possíveis 
agremiações políticas ser registada para 
fins eleitorais, ter direito a tempo de pro-
paganda gratuita na TV e, eventualmen-
te alguns deputados na Assembleia da 
República só não se verifica porque ain-
da há um limite, embora cada vez mais 
frágil, ao que o eleitor comum, mesmo 
distraído, está disposto a engolir.  A mul-
tiplicação demencial dos partidos reco-

FERNANDO COSTA
Comentário

nhecidos oficialmente nos últimos anos 
não augura nada de bom neste campo.  E 
o pior é que se não estou em erro, alguns 
dos atrás citados já figuram no parla-
mento actuando embora sob pseudóni-
mo.

Temos pois, para rematar sobre este 
ponto, que o cronista identifica a esquer-
da com o homem preocupado com a 
condição humana.  Pela nossa parte es-
tamos de acordo a 100% mas é possível 
que alguma gente de direita rejeite este 
monopólio de peoocupação e reivindi-
que também um bocadinho para si.

Um pouco mais adiante estabelece o 
cronista outra correspondência, esta 
entre oposição ao regime salazarista e 
posicionamento político à esquerda, cor-
respondência historicamente justa em 
99% dos casos e que em Sampaio seria 
“natural”.  Devemos assim deduzir que a 
“esquerda política” é continuadora “na-
tural” da resistência ao salazarismo em 
que as forças de esquerda predomina-
vam de forma esmagadora.  Mas então 
de que lado estava a direita no tempo da 
ditadura?  E de que é que a direita actual 
é continuadora?  A resposta não é evi-
dente?

Mais uma vez concordo inteiramente 
com essa filiação (da esquerda à oposi-
ção à ditadura) mas duvido que mais 
este monopólio da esquerda deixe muito 
contentes alguns dos que se reclamam de 
direita.

Depois... depois o verniz quebra-se, 
parte-se em mil pedaçcos, isto é:  sai o 
gato do saco, como diz o povo. 

Depois de falar na “bonomia do seu ca-
rácter”, (de Sampaio note-se, não do cro-
nista) este opõe a atitude que lhe atribui 
(a Sampaio) como uma “lição para o PS 
actual, cuja falência moral é espelhada 
diariamente com a mais despudorada 
naturalidade”.  Palavra do cronista.  As-
sim mesmo com a “despudorada natura-
lidade é espelhada a falência moral do PS 
actual”.  Nem mais nem menos.  É o cro-
nista Jorge Correia que escreve e quem 
quiser que faça fé nele, que o acredite sob 
palavra.

Eu acredito que esta linguagem deve 
ser a linguagem comum dos energúme-
nos que molestaram Ferro Rodrigues, 
presidente da Assembleia da República, 
uma linguagem que, só por si, caracte-

riza um inimigo da liberdade, isto é, um 
agente do despotismo.  Ou um ideólogo 
fanatizado do Trump ou do Bolsonaro.  
É a linguagem do Senhor Jorge Correia, 
cronista do jornal “A Voz de Portugal” de 
Montreal.

E assim o mote está dado.
Depois é so recitar o catecismo que ele 

não se cansa de repetir:  “dificuldade 
dessa geração de políticos de esquerda 
em compreender e aceitar os príncipios 
mínimos de economia” diz.  Como se o 
PS alguma vez tivesse feito outra coisa 
do que “compreender e aceitar” na prá-
tica como na teoria, esses princípios bem 
mínimos.

Quais sejam esses princípios e esses 
mínimos é que é o verdadeiro 
problema.  Parece que nem o 
presidente dos Estados-Uni-
dos e as multinacionais ame-
ricanas estão muito de acordo 
entre si sobre certos princípios 
mínimos de imposto às multi-
nacionais através do mundo.  
Quer agora o Senhor Jorge 
Correia estabelecer princípios 
mínimos?  O mínimo do salá-
rio do trabalhador, por exem-
plo?   Ou o máximo do PDG 
ou do accionário?  Ou cortar 
as asas aos capitais que fogem 
para os paraísos fiscais?  Ou 
assegurar um financiamento 
adequado dos serviços de saú-
de e de educação?  Ou finan-
ciar, como a situação o exige, 
a transição energética de que depende a 
vida da Humanidade sobre o planeta?

Tudo isto são questões que não se en-
quadram com a sua visão redutora dos 
“princípios mínimos de economia”.

Em economia há tantas opinioes como 
economistas e mesmo aqueles que não 
são economistas como o cronista e o 
autor destas linhas têm algumas ideias 
sobre economia.  Embora incontáveis, as 
principais correntes reduzem-se essen-
cialmente a dois polos:  o da economia 
do trabalho e o da economia do capital.  
Cada economista individualmente con-
siderado representa uma nuance de um 
ou outro destes dois polos.  Em qual de-
les é que o cronista se situa?

Vitupera o cronista a frase “há mais vida 
para além do défice” ou “há mais vida 
para além do orçamento”.  E lamenta-se 
que “ainda hoje temos o PS, em coligação 
com o PCP e o Bloco de Esquerda” “per-
sistindo no princípio errado” de “não 
compreender os princípios mínimos de 
economia”.

Esses “princípios mínimos de econo-
mia” exactamente porque mínimos e de 
economia não podem deixar de ser re-
dutores precisamente porque encaram 
o homem e a sociedade por uma só das 
suas dimensões (a dimensão económica) 
e não só uma só dimensão mas essa di-
mensão tal como ela existe actualmente.

A minha pregunta será assim:  quere-
mos nós, devemos nós e podemos nós, 
humanos, sabendo o que sabemos do 

estado da economia mas sobretudo do 
estado da sociedade e do estado ecoló-
gico do planeta, continuar a subordinar 
a vida de todos e de cada um à econo-
mia (e não a uma economia qualquer, à 
economia actual, à economia do capital) 
ou, ao contrário, deve a vida de todos e 
de cada um primar sobre a economia e, 
desde logo e em primeiro lugar, sobre a 
economia do capital?

Eis as questões que me parecem dever 
ser abordadas e que um cronista político 
deveria estudar honestamente e séria-
mente em vez de repetir semana após 
semana o catecismo estafado do Santo 
Mercado, da Santa Empresa e do Santo 
Cifrão. A actual pandemia deveria ter-

-nos ensinado a todos que há muita coisa 
muito mais importante do que a econo-
mia, pelo menos do que a economia tal 
como ela tem sido imposta desde Tha-
tcher e Reagan até à actualidade. Alguns 
dos principais governos têm dado alguns 
sinais, embora frágeis e precários, de se 
ter começado a esboçar uma resposta 
menos má do que as seguidas até agora 
por praticamente todos os governos, de 
todos os países e de todos os partidos, in-
cluindo o de Jorge Sampaio, nos ultimos 
40 anos. O abandono do dogma do equi-
líbrio  orçamental, a proposta de Biden 
para o imposto sobre as multinacionais e 
a retirada dos Estados-Unidos do Afga-
nistão pondo termo a 20 anos de guer-
ra, são alguns dos sinais que nos levam 
a crer que podemos estar a entrar numa 
nova etapa. Os ideólogos dogmáticos 
atacados de psiticismo continuam aquilo 
que só sabem fazer que é repetir ad nau-
seam as lições da catequese respectiva, 
afectando desprezar o significado dos 
factos que as refutam. No entanto, a vida 
em todas as suas dimensões acaba sem-
pre por triunfar, relegando ao caixote do 
lixo da História todos os dogmas e todos 
os doutrinários.

Como muito bem cantava o grande ar-
tista que foi José Mario Branco, também 
há pouco desaparecido, na canção que 
tem por título “Qual é a tua, ó meu?” 
também nós devemos dizer “P’ra esse 
peditório o pessoal ja deu!”
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Guia para as Autárquicas. As respostas
sobre a eleição do próximo domingo
É já no próximo domingo que 

Portugal voltará às urnas, nes-
tas que são as terceiras eleições 

que decorrerão no nosso país desde 
o início da pandemia da Covid-19. 
Ainda com dúvidas sobre como se vai 
proceder no dia 26 de setembro? O No-
tícias ao Minuto fez um 'Guia para as 
Autárquicas' no qual pode encontrar 
as respostas para as suas dúvidas. 

Quem pode votar 
nas eleições Autárquicas? 

De acordo com o site da Comissão Na-
cional de Eleições (CNE), podem votar, 
"desde que inscritos no recenseamento 
no território nacional":

• Todos os cidadãos portugueses; 

• Os cidadãos brasileiros com cartão de 
cidadão ou bilhete de identidade (com es-
tatuto de igualdade de direitos políticos); 

• Os cidadãos estrangeiros, nacionais 
dos países indicados no tema 'Recensea-
mento Direito de Voto – Cid. Estrangei-
ros'.

Como saber onde está recenseado?
Para saber em que local vai votar tem 

três opções. Não há 'data limite' para 
pedir esta informação, podendo obtê-la 
mesmo no próprio dia 26. Assim, pode 
usar: 

• Internet em www.recenseamento.
mai.gov.pt

• SMS (gratuito) para 3838, com 
a mensagem: 'RE [espaço] nú-
mero de CC/BI [espaço] data de 
nascimento=aaaammdd'. 

Exemplo: 'RE 7424071 19820803';
• Junta de freguesia do seu local de re-

sidência.
Quantos boletins terá de preencher?
A mesa, assim que confirmar a sua 

identidade, dar-lhe-á três boletins de 
voto: um para a câmara municipal, ou-
tro para a assembleia municipal e outro 
para a assembleia de freguesia. E cada 

um tem uma cor diferente: 
• Verde para a câmara municipal; 
• Amarelo para a assembleia municipal; 
• Branco para a assembleia de freguesia. 

Não há a obrigatoriedade de votar nos 
três boletins, podendo o seu voto ser 
também branco ou nulo.

Em que horário pode votar? 
Após as 8h e até às 20h. Depois desta 

hora, vinca a CNE, só podem "votar os 
eleitores que se encontrem na assem-
bleia de voto". E mais: "Logo que cons-
tituída, às 7h30, a mesa de voto abre as 
portas, exibe a urna vazia para o exte-
rior e descarrega os votos antecipados 
que tenha recebido. Durante esse horá-

rio apenas admite a entrada de eleitores 
que pretendam reclamar. Às 8h verifica 
as instalações e a documentação e, de 
seguida, votam os membros da mesa e 
delegados inscritos naquela secção". Só 
depois votam os eleitores que lá estejam 
presentes.

Quem tem prioridade nas filas para 
votar?

As "pessoas com deficiência ou incapa-
cidade, pessoas idosas, grávidas, e pes-
soas acompanhadas de crianças de colo 
devem ser atendidas com prioridade so-
bre os demais eleitores", exceto aqueles 
que, no dia da votação, exerçam funções 
de membro de mesa, delegado ou seu 
suplente, recorda a Comissão Nacional 
de Eleições. 

Precisa de certificado digital ou teste? 
Não. Para exercer o seu direito de voto 

não será necessário apresentar o cer-
tificado digital que atesta a vacinação 
contra a Covid-19 ou um teste negativo. 
Terá é de cumprir as (já) conhecidas re-
gras de higiene e distanciamento: uso da 
máscara, lavagem das mãos com uma 
solução alcoólica, entre outras. Poderá 
também levar a sua própria caneta.

Pode votar antecipadamente em mo-
bilidade? 

Não. Ao contrário do que aconteceu 
nas eleições presidenciais que reelege-
ram Marcelo Rebelo de Sousa, e se es-
tiver a viver no estrangeiro também não 
poderá participar neste ato: "Só os cida-
dãos recenseados na área de cada autar-
quia votam para eleger os membros dos 
seus órgãos", aponta a CNE.

Há exceções? 
Sim. Podem votar antecipadamente 

estudantes "em estabelecimento situa-
do em distrito, região autónoma ou ilha 
diferente daquele em que está recen-
seado", assim como trabalhadores em 
semelhante situação. Há ainda exceções 
para militares, bombeiros, sindicalistas 
e forças de segurança - veja-as aqui.

Quantas pessoas podem votar nestas 
Autárquicas? 

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem 
votar nestas eleições do poder local, re-
cebendo cada um três boletins de voto, 

um dos quais para eleger o executivo de 
cada uma das 308 câmaras municipais, 
outro para cada assembleia municipal 
e um terceiro para a eleição das assem-
bleias de freguesia. 

Em Portugal, há 308 municípios (278 
no continente, 19 nos Açores e 11 na 
Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no 
continente, 156 nos Açores e 54 na Ma-
deira).

Quando haverá sondagens e resultados? 
A Comissão Nacional de Eleições 

(CNE) alertou que, no dia das eleições 
autárquicas, em 26 de setembro, os re-
sultados provisórios, sondagens e in-
quéritos só poderão ser divulgados a 
partir do encerramento das urnas nos 
Açores. 

"No dia da eleição, apenas a partir da 
hora do fecho das urnas na RA [Região 
Autónoma] dos Açores - 21h00 GMT - 
podem ser divulgados os resultados do 
escrutínio provisório, bem como os re-
sultados de sondagens ou inquéritos de 
opinião ou de projeções".

SETE EM CADA 10 BRASILEIROS ACREDITAM QUE A ECONOMIA DO PAÍS PIOROU
O levantamento mostrou que para 69% dos brasileiros a situação económica do país piorou nos últimos meses. Já 11% disseram que melhorou, e 
20% afirmaram que ficou como estava. Além da pandemia que já matou mais de 590 mil pessoas no Brasil, em agosto a inflação no país alcançou 
a maior taxa em 21 anos e chegou a 9,68% no acumulado em 12 meses. Para 41% dos entrevistados pelo Datafolha, o atual Governo tem muita 
responsabilidade pela subida da inflação, já 34% avaliaram que o executivo tem um pouco de responsabilidade, enquanto outros 23% isentam a 
atual gestão pelo problema. A sondagem quis saber as expectativas da população sobre a inflação e descobriu que 69% dos brasileiros espera um 
aumento do índice de preços. Para 12%, a inflação vai cair e outros 15% avaliaram que ficará como está.
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Ao leitor de julgar 

Depois de quase dois anos ao lon-
go dos quais a população mun-
dial viveu, na sua maioria, apa-

vorada, confinada entre as quatro paredes da sua 
residência, a fim de evitar ser contaminada e pelo 
mesmo facto, evitar contaminar os outros com o de-
vastador e em milhões de casos mortal Covid-19, eis 
que um raio de luz, começa a aparecer ao fundo do 
túnel.

Num espaço de tempo, nunca previamente imagina-
do, os cientistas de todo o mundo conseguiram desco-
brir vários tipos de vacinas, que, pouco a pouco, nos 
têem permitido voltar a uma certa normalidade, mas 
sobretudo a esperança de num futuro próximo, poder-
mos falar desta pandemia no passado, viver as nossas 
vidas ao presente e encarar o futuro com otimismo.

Contra factos, não existem argumentos: No mundo 
dos vacinados a taxa de contaminados pelo vírus, caiu 
para níveis praticamente quase insignificantes no con-
testo mundial e mais importante ainda, a taxa de mor-
talidade entre os mesmos, seguiu o mesmo caminho. 
Por outro lado, se hoje continuamos com hospitais 
e com os serviços de cuidados intensivos superlota-
dos, fácil é de constatar que são os não vacinados, em 
grande maioria, que são responsáveis por esta situa-
ção. Portanto todos eles, ou a grande maioria tinha á 
sua disposição outras opções. O pior é que, ocupando 
assim o sistema de saúde público, impedem muitos 
pacientes em situação muito grave, de receberem os 
adequados serviços e tratamentos a que tinham direi-
to, pois no caso deles, não tiveram as mesmas opções.

Nada, do que consumimos hoje em dia é totalmente 
seguro, e as vacinas contra a Covid-19, não escapam 
ás regras, houve e continuarão perigos diretamente ou 
indiretamente ligados a essas vacinas, há que analisar 
os resultados globalmente e comparar os benefícios 
contra os perigos e aí, cada um fará o seu julgamento.

Tomar a vacina, ou não tomar é uma opção e não uma 
obrigação, num regime democrático, mesmo para os 
que não estão acordo, respeitar esses direitos é a úni-
ca alternativa. Se os “complotistas” fizerem tudo para 
evitarem contaminar o resto da sociedade que tenta a 
todo o custo fazer o necessário para os não contami-
nar... tudo bem.

A comunidade portuguesa de Laval, não escapa á im-
posição (não desejada) dessa propaganda anti vacina. 
Ironicamente o líder desse movimento foi desvenda-
do, (sem surpresa para os que o conhecem) no passado 
domingo dia 12 de setembro. Ainda durante a missa 
das nove da manhã, o sr. padre pediu a atenção para o 
vídeo que nos ia apresentar, em inglês, mas com subtí-
tulos em português. Uma professora duma universida-
de reputada do Ontário, começa por nos informar que 
ao fim de vinte e tal anos de carreira, corre o risco de 
perder o seu emprego (que ela adora, obviamente) por 
recusar tomar a vacina contra a covid, imposta pela di-
reção desta mesma universidade. Segue-se em seguida 
uma ladainha de consequências negativas relaciona-
das com este produto experimental, sem provas da sua 
eficácia e nefasto para a saúde. Termina, em prantos 
(mais lágrimas de crocodilo) clamando injustiça, aten-
tado á sua liberdade, democracia, etc. Apostemos que, 
nos seus três meses de férias, ela não hesitará um se-
gundo a tomar as obrigatórias vacinas para poder ir 
passar suas férias nas belas praias do Sul. Outro enig-
ma é o facto de, como por azar, o filme já estar equi-
pado com subtítulos em português. Somos assim tão 

importantes, ou o beneficiante desta propaganda foi 
bem pago para o fazer? Como era de esperar, os par-
ticipantes desta missa, em grande maioria, levantaram 
um clamor de protestos contra o que tinha acabado 
de se passar. Que direito tem este sr. de se aproveitar 
duma cerimónia religiosa, para vender uma propagan-
da inapropriada, falsa e insultadora á inteligência de 
cada um? Seguiram-se uns momentos de “alta tensão”, 
mas cada um recolheu aos seus lugares, mesmo se in-
dignados, eu o primeiro, desta polémica e inesperada 
situação. Não era minha intenção, acordar moscas que 
já estavam a dormir, mas o que se passou no domin-
go seguinte, dia 19 de setembro, não pode passar sob 
silêncio: Teve a audácia este senhor, avisar no grande 
ecrã da igreja, que no futuro, não quer contestações 
em publico. Se alguém não tiver de acordo com as suas 
posições/declarações, deve discuti-las em privado com 
ele.! Vejamos bem: O Sr. tem o direito de manifestar 
as suas declarações em publico, mesmo que sejam fora 
do contesto religioso, e não quer ouvir pio? O sr. que 
desde o principio desta epidemia, recusa colocar a 
máscara, guardar as regulamentadas distâncias sociais 
afim de proteger aqueles fieis que colocam a máscara 
para protender o Sr. Padre  e quando eu pessoalmente 
lhe pedi para, ocasionalmente avisar , publicamente 
que sejam mantidas as diretivas da saúde publica , o sr. 
padre me respondeu que  “não estava aqui para fazer o 
policial “, vem agora utilizar os instrumentos técnicos 
desta missão para vender a propaganda anti vacina e 
não quer pio ? Mas para quem trabalha o Senhor? 

A Missão portuguesa N. S. de Fátima de Laval, precisa 
de um pastor espiritual, envolvido nesta comunidade, 
transparente, visão a curto e longo termo, trabalhador, 
colaborador, conciliador e sobretudo atento ás neces-
sidades dos que assiduamente frequentam esta Missão. 
A meu ver, todas estas opções estão ainda em aberto. 

TONY SARAGOÇA
jornal@avozdeportugal.com
Colaborador do jornal
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POESIA DA SEMANA

JORGE MATOS
A procura da nossa história em Portugal
Diretor do jornal

Lisboa, capital do nosso país 

Sendo à capital de Portugal cidade de 
Lisboa e a única do Pais que possui 
armas de ouro, sinónimo de poder, 

riqueza, nobreza e preciosidade. 

O brasão da cidade tem representado uma barra com 
dois corvos navegando sobre um mar de sete faixas on-
duladas. A barca e realçada à prata e a coroa de ouro 
tem cinco torres, tal como os brasões das restantes ci-
dades portuguesas. O brasão possui ainda à seguinte 
frase Mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa. Estas 
palavras foram proferidas pelo rei D. João l como re-
conhecimento do auxílio prestado por este município 

ao reino.
E de 1897 o documento que legitima o brasão da ci-

dade de Lisboa mas, segundo à tradição já no reine de 
D. Pedro l o símbolo era um galeão com dois corvos 

O galeão foi substituído já neste século pelo mais an-
tigo tipo de barca usada em Portugal. A origem destas 
figuras remonta ao reinado de D. Afonso Henri qu'es, 
simbolizando o barco que trouxe os restos mortais 
do mártir São Vicente desde o cabo com o seu nome, 
no Algarve, até à cidade de Lisboa. Reza à lenda que, 
ao longo da viajem, os corvos não tocaram no mor-
to, servindo-lhe de guardiões durante o percurso. São 
Vicente e hoje o padroeiro de Lisboa e os corvos o 
seu símbolo. Ex-libris de Lisboa, à torre de Belém e o 
monumento português mais conhecido internacional-
mente. Foi mandada erguer no reinado de D. Manuel l, 
em 1514, e ficou concluída cinco anos depois. Vivia-se 
na altura a grande época dos descobrimentos Lisboa 
era um porto importante que urgia defender. 

A torre foi construída com a missão de reforçar as 
defesas da cidade dos ataques por mar. Edificada no 
editorial do Rio Tejo representou uma inovação da ar-
quitectura militar de então, com a introdução do ba-
luarte, a plataforma mais baixa e avançada destinada 
à artilharia pesada. Francisco Arruda foi o arquitecto 
responsável pelo projecto imprimindo na obra fortes 
marcas do período manuelino, que então se Vivia.

Um dos pormenores que evidenciam o exotismo que 
caracterizava a Lisboa do século xvi e o rinoceronte em 
pedra que Arruda fez questão de incluir na torre. A es-
cultura representa um animal desta espécie que no ano 
de 1515, chegou à metrópole vindos da India.

Depois de ter desempenhado funções defensivas à 
torre de Belém serviu de prisão durante o domínio 

espanhol, a partir de 1580. Mais tarde, foi também de-
pósito de armas. Com o passar dos séculos e devido 
ao assoreamento do leito do Rio, a torre aproximou-se 
da margem. Actualmente ponto obrigatório de visita...

Transforma-se o amador
na cousa amada

Transforma-se o amador na cousa amada,
Por virtude do muito imaginar;
Não tenho logo mais que desejar,
Pois em mim tenho a parte desejada.

Se nela está minha alma transformada,
Que mais deseja o corpo de alcançar?
Em si somente pode descansar,
Pois consigo tal alma está liada.

Mas esta linda e pura semideia,
Que, como o acidente em seu sujeito,
Assim co'a alma minha se conforma,

Está no pensamento como ideia;
[E] o vivo e puro amor de que sou feito,
Como matéria simples busca a forma.

Camões

FOTO DA SEMANA

OS SORRISOS DA SEMANA

O poema acima é um clássico de Luís de Ca-
mões (1524/25-1580), considerado um dos maio-
res escritores da língua portuguesa. Transforma-se 
o amador na cousa amada é composto na forma 
clássica do soneto. Aqui não há rimas e o poeta 
trata de um tema muito frequente na lírica: o amor 
idealizado. Ao longo dos versos percebemos o 
amor como um sentimento revolucionário, que é 
capaz de fundir o sujeito que ama com a pessoa 
amada. Vale sublinhar que em Camões o eu-lírico 
almeja o amor na plenitude, isto é, ele deseja não 
só a fusão dos corpos como também a das almas.
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SYLVIO MARTINS 
admin@avozdeportugal.com

As eleições que custaram um balúrdio
de dinheiro, e tudo fica na mesma

Eu não sou pluralista, e ainda 
mais, não gosto de jogar com o 
dinheiro dos outros. Quando vi 

que havia eleições, eu disse-me que o primeiro mi-
nistro do Canadá quer uma maioria clara. 

E, durante 30 e tal dias, tivemos a certeza que todos 
os partidos estavam a dar prendas eleitorais, dando 
uma nova possibilidade de governar um país e ao 
mesmo tempo, abrir as portas num futuro que tem 
muitas incertezas para um futuro brilhante, forte e 
uma economia que vai ser um orgulho através do 
mundo.

Segunda-feira às 22h26 TVA Nouvelle, todos os 
médias quebequenses anunciaram que os liberais 
formarão o 44º governo do Canadá, mas, não quis 

especificar se será maioria ou minoria. 
A luta continuou durante mais uma hora. 
E o resultado, é que Justin Trudeau e o seu partido 

ficará, mais uma vez, um partido minoritário. O que, 
para o Primeiro Ministro do Canadá, é uma mensa-
gem clara, ele não vai ter a maioria então ele vai de-
ver se organizar de outra maneira para poder ganhar 
pontos na assembleia. Tudo isso custou 600 milhões 
de dólares e dividir mais o país. olhando as eleições 
de 2019 e 2021, ele perdeu um bocadinho mais... será 
que ele vai conseguir lutar durante quatro anos no 
parlamento ou será que ele vai refazer eleições dentro 
um ou dois anos. 

Uma coisa é certa...
Nada mudou mas gastou-se 600 milhões.
É dificil acreditar que estas eleições puxou 2 anos a 

mais, o Partido Liberal. 
Será que tudo isso foi positivo?
Não sei...
Acho que Justin Trudeau fica no poder e é o homem 

que todos querem mas não quer dar todo o poder, e, 
este balanço não está muito forte, só falta uma pe-
quena chave e o resto não sabemos...

Agora devemos aprender desta experiência e ver o 
que aconteceu nos escritórios de votos aqui em Mon-
treal, e em Blainville, onde muitas pessoas ficaram 
em linha durante mais de uma hora para poder votar. 

E, o pior é que as 22h30 várias pessoas estavam 
ainda em linha para votar, e Canadá e não só, houve 
muitos problemas para ir votar, e já tinham anuncia-
do quem era o vencedor.

É importante de tomar notas porque em novembro 

GABBY PETITO. FBI CONSIDERA CASA DOS PAIS DO NAMORADO CENÁRIO DE CRIME
A polícia federal norte-americana (FBI) removeu os pais de Brian Laundrie da sua residência, considerando a propriedade um "cenário de crime", 
no âmbito da morte de Gabrielle Petito, a jovem de 22 anos que desapareceu numa viagem com Laundrie e cujos restos mortais foram encontrados 
no domingo. Esta segunda-feira, as autoridades policiais deslocaram-se à residência, localizada em North Port, no estado da Flórida, e criaram um 
perímetro de segurança sobre toda a propriedade. Momentos mais tarde, os agentes do FBI deram início a um mandado de buscas, classificando 
o local como "cenário de crime". A polícia federal confirmou as buscas, mas não deu mais informações, uma vez que a investigação ainda está a 
decorrer.

158                           121                          31                          26                             2                            0

vamos estar de volta as urnas para o municipal e es-
pero que estes problemas serão resolvidos.

Pouco a pouco os chefes vieram dar a sua mensagem, 
em primeiro foi o chefe do partido PPC 'People's Par-
ty of Canada', Maxime Bernier, mesmo se ele perdeu 
ele disse claramente: "Os canadianos que se opõem à 
crescente tirania e ao governo autoritário precisam 
de ter uma voz. Nós somos esta voz", em Saskatoon.

Este partido não teve um eleito, mas podemos notar 
que a percentagem aumentou até 5,18%.

Erin O’Toole perdeu e discursou em Oshawa, acei-
tando a derrota mas que parece que ele vai continuar 
até à próxima eleição, e quem sabe, se ele joga bem e 
apresenta-se bem, nunca podemos dizer que ele vai 
perder outra vez.

Há pouco tempo falei com Lucilia Miranda, ela dis-
se-me que ela não pense ganhar mas aprender e estar 
nestas eleições é uma riqueza incalcúlavel porque ela 

aprendeu muito, e que nas próximas eleições ela vai 
conhecer muito mais o terreno e vai saber mais sobre 
como funciona um candidato e como trabalhar para 
ganhar.

Ela conseguiu ter 1962 votos, ela ficou em quinto no 
bairro Honoré Mercier, é pena ela trabalhou muito 
para conseguir isso, acho que nas próximas eleições 
ela vai ganhar ter mais conhecimentos e vai poder ter 
possibilidades. 

Às uma da manhã, tinha 32 candidatos que estavam 
a ganhar. São, portanto, resultados iguais à 2019, 
onde teve 32 candidatos eleitos, então o partido não 

avançou nem recuou, disse o líder do partido, Yves-
-François Blanchet, que sonhava em conquistar oito 
cadeiras a mais.

As uma hora, mais ou menos o chefe do NDP, Jag-
meet Singh, ele começou o seu discurso felicitando 
todos os que participaram nesta eleição. “Quero re-
conhecer o trabalho de todos os chefes e suas equipes 
e dar os parabéns ao Primeiro-Ministro pela sua ree-
leição. Também quero agradecer aos canadianos que 
foram votar ”.

Ele levou alguns minutos para se dirigir aos quebe-
quenses. E agradecer Alexandre Boulerice pela vitó-
ria, o único candidato que ganhou no Quebeque, e 
reiterou que o NPD está aqui para os quebequenses 
e avisou que vão continuar a lutar pelo Quebeque”.

E, para finalizar esta noite, Justin Trudeau deu a sua 
mensagem às 1h20 da manhã. Apresentando algu-
mas das suas promessas, e agradeceu os outros can-

ditados e os seus líderes. Agradece a democracia e vai 
continuar a representar todos, mesmo se votaste ou 
não ele estará lá para cada um de nós. Um discurso 
completamente bilingue.

"Obrigado pelo sacrificio", lindas palavras do Pri-
meiro Ministro Justin Trudeau.

É importante de notar que Alexandra Mendes do 
Partido Liberal ganhou, em grande, a sua região 
Brossard-Saint-Lambert.
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MANUEL NEVES
colaborador e fotógrafo do jornal

Celebração das crismas na Santa Cruz

BRASIL NOTIFICA MAIS 203 ÓBITOS E 7.884 CASOS NO ÚLTIMO DIA
As autoridades de Saúde brasileiras notificaram esta segunda-feira mais 7.884 casos de infeção por novo coronavírus, um número inferior ao reportado 
no domingo (9.458). São ainda confirmadas mais 203 mortes associadas à doença, também uma descida em relação ao dia anterior (244). O número 
acumulado de casos confirmados no país é agora de 21.247.667 e o total de vítimas mortais é de 590.955, segundo o reportado pelas secretarias re-
gionais de Saúde (CONASS). Ainda de acordo com as autoridades sanitárias, a incidência da doença é agora de 281 mortes e 10.110 casos por cada 
100 mil habitantes.Recorde-se que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, encontraram-se esta 
segunda-feira à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA).

Nestas útlimas semanas a Missão 
Santa Cruz esteve muita occupa-
da que seja batismos, profições 

de fé ou crismas, a igreja está sempre em movimento 
e como muitos dizem, "É sempre p'rá lá".

Podemos observar que a igreja pode receber mais as-
sistências às cerimónias religiosas especialmente para 
alegrar a nossa comunidade e podemos notar que no 
passado domingo 12 de setembro iniciou-se as pro-
fissões de fé com 12 jovens preparado pela catequista 
Lurdes, e foi presidida pelo padre adam e em que neste 
domingo se dirigiu aos jovens catequista falando mui-
to na fé em que a fé era muito importante e deve ser 
nas "obras" praticando actos de caridade e não esque-
cer o amor ao próximo.

A celebração da eucaristia com a crisma em Santa 
Cruz presidida pelo Senhor Padre Adam apresentando 

os responsáveis desta preparação são a Sra. Sara  Batis-
ta e a senhora Rosa Torres. Nesta celebração a homilia 
premiada pelo celebrante se classificou muito na des-
cida do Espírito Santo. 

"Queridos jovens, o dom do Espírito Santo que ides 
receber, vai marcar-vos com um sinal espiritual que vos 
tornará mais conformes com cristo e mais perfeitamente 

membros da sua igreja. (...)As línguas de fogo se repar-
tiam e pousavam sobre cada um deles. Todos receberam 
dons do Espírito Santo e esses dons os unem, dão enten-
dimento sabedoria, temor de Deus, fortaleza, ciência, 
conselho e inteligência. Eles passam a se entender, mes-
mo sendo tão diferentes uns dos outros. Assim o Espírito 
os capacita para anunciar as maravilhas de Deus na sua 
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APPLE PODE LANÇAR DOIS TELEMÓVEIS DOBRÁVEIS EM 2023
A Apple deverá entrar no mercado dos smartphones dobráveis em 2023, segundo fontes citadas pela Giz China. A entrada neste mercado deve 
acontecer com dois telemóveis dobráveis, que já estarão a ser desenvolvidos e que vão replicar as ideias da Samsung com o Galaxy Z Fold e o 
Galaxy Z Flip. O fabrico do ecrã deverá ficar a cargo da LG, que tem experiência na produção de equipamentos flexíveis. As previsões do analista 
Ming-Chi Kuo apontam para entre 15 a 20 milhões de unidades de smartphones dobráveis da Apple que chegarão ao mercado em 2023. No en-
tanto, não se espera que a tecnológica de Cupertino consiga logo superar o domínio da Samsung no nicho dos telemóveis dobráveis.
As estimativas indicam que a Samsung deverá manter uma quota desse mercado na ordem dos 75%.

própria língua, isto é, faz com que as pessoas entendam 
a mensagem e se entendam.
O Espírito renova nos e recria nos para fazer novas to-

das as coisas, colocando em comum nossa diversidade 
de dons. Somos diferentes, temos dons distintos, porém 

temos que estar unidos no mesmo Cristo Senhor. Essas 
diferenças de dons, de serviços, de ministérios fazem a 
riqueza da nossa igreja.
Os apóstolos haviam recebido o Espírito Santo no dia 

do Pentecostes, segundo a promessa do Senhor, e tinham 
por isso o poder de completar aquilo que fora começado 
no Batismo, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos.
Assim fez São Paulo ao impor as mãos sobre os que ti-

nham sido batizados, e o Espírito Santo desceu sobre eles 
e começaram a falar várias línguas e a profetizar".

Queremos dar os parabéns a todos por ter feito a sua 
profissão de fé e as crismas. São dois eventos muito im-
portante na vida dos nossos jovens da comunidade, e 
desejamos mais uma vez que tudo irá bem no futuro e 
até à próxima.
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

Mais formação 

Nestes últimos dias tem 
sido recorrente as diversas 
corporações profissionais 

virem à liça manifestar a sua preo-
cupação quanto à falta pessoal qualificado para 
suprir necessidades urgentes, seja no comércio, 
na restauração, na hotelaria, na indústria ou até 
mesmo na agro-pecuária, em que os empresários 
admitem poder vir a contratar mão-de-obra fora 
da Região. 

De facto tem sido muito difícil encontrar pessoas 
qualificadas para trabalhar nas mais diversas áreas 
e o problema é de base, tendo o Governo Regional 
desafiado uma parceria entre as entidades formado-
ras e as empresas para que, de mãos dadas, cons-
truam projetos de formação à medida das suas ne-
cessidades.

Como tal, o Governo pretende implementar o pro-
grama de formação à medida para as empresas e 
para os ativos, cujo objetivo é a formação tanto para 
empregados, como para desempregados, bem como 
para os próprios empregadores. Há que aplaudir tal 
iniciativa já que para além deste programa, foi dada 
nota pública que será implementada uma nova ge-
ração de programas de formação de qualificação de 
ativos sendo necessário uma proximidade muito 
forte entre as empresas e as Escolas Profissionais.

Com a retoma económica neste período pós Covid, 
salta à vista a necessidade de corresponder qualita-
tivamente ao surto da procura turística que alavan-
ca a economia em diversas áreas, pelo que investir 
em formação profissional deve ser o caminho na va-
lorização dos recursos humanos, não se confinando 
a um mero cumprimento da legislação, nem como 
uma mera perda de tempo, mas sim, cada vez mais, 
encarada como um investimento com retorno.

A especialização em determinadas áreas pode ser 
uma mais-valia diferenciadora na execução eficaz 
das tarefas diárias e, por outro, consciencializarmo-
-nos de que a formação profissional pode assumir 

um papel determinante no alavancar de futuras 
oportunidades do percurso profissional de cada 
trabalhador.

Temos que ter em conta que a mão-de-obra pou-
co qualificada põe em causa o investimento que as 
empresas fazem no capital humano, pelo que a for-
mação profissional pode constituir-se como uma 
resposta que permite colmatar baixos níveis de pro-
dução em resultado de conhecimentos e competên-
cias insuficientes ou desajustados, o que significa na 
prática que os níveis de produtividade e rentabili-
dade das empresas são baixos e quem investe quer 
retorno imediato.

Com a formação profissional, os colaboradores 
aprendem novos conhecimentos e habilitam-se 
para um contexto cada vez mais exigente, no qual a 
inovação, a criatividade, a necessidade de mudança 
e a competitividade são uma constante. A forma-
ção profissional constituiu-se, assim, uma oportu-
nidade dos colaboradores adquirirem competências 
conducentes à execução de um trabalho de mais 
qualidade. 

Não podemos esquecer que um colaborador qua-
lificado tem mais hipóteses de melhorar do que um 
colaborador não-qualificado, especialmente tendo 
em conta a saturação do mercado. Se o trabalhador 
procura diferenciar-se e obter melhores oportuni-
dades de emprego ou até mesmo uma promoção 
profissional e salarial, a formação profissional pode 
ajudá-lo a marcar a diferença.

Num recente inquérito realizado pela Câmara do 
Comércio de Angra do Heroísmo chegou-se à con-
clusão que 81% das empresas que responderam 
pretendem contratar pessoal qualificado e metade 
destas, pretendem fazê-lo no imediato.

Por outro lado, para cargos diversos, desde empre-
gados de mesa/bar, técnicos de construção civil, en-
genheiros, atendimento ao público, comerciais ou 
mecânicos, foram identificadas pelas empresas que 
responderam ao inquérito, mais de três dezenas de 
funções com carência de pessoal. 

Neste sentido, os empresários – que representam 
44 estabelecimentos das ilhas Terceira, São Jorge e 
Graciosa – admitem a possibilidade de recorrer a 
funcionários externos à Região. Quase um terço dos 
empresários diz que é pouco exequível a contrata-
ção local, sobretudo devido à ausência de candida-
tos qualificados ou com experiência, mas também 
pelo desinteresse manifestado pelos candidatos em 
relação às funções exigidas. Os empresários apon-
tam a formação profissional e intensiva como pos-
sível solução para a melhoria da situação atual nas 
ilhas do Grupo Central.

Por isso, investir na formação profissional é, de 
facto, uma medida ativa com efetivo potencial de 
retorno, em que os trabalhadores com maiores qua-
lificações são aqueles que têm menor dificuldade de 
inserção profissional. Desta feita, a aposta na for-
mação deste governo deve ser encarada como uma 
grande oportunidade de qualificar os nossos ativos.

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.

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR
E A DEUS O QUE É DE DEUS

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

O nó górdio do islão é a 
união de cultura e reli-
gião! E isto é que os polí-

ticos ocidentais parece ainda não 
terem percebido e por isso cometem tantos erros 
em relação à cultura de cunho árabe e às próprias 
iniciativas que tomam no sentido da sua emanci-
pação.

O poeta muçulmano, Adonis, diz numa entrevista 
a El País: “O problema árabe é não ter separado a re-
ligião e a política”.  “Não pode haver uma revolução 
árabe sem uma separação total e radical  entre a re-
ligião e a cultura, a sociedade e a política”. Esta é a 
realidade que não justifica que se ande a empregar 
demasiadas forças em soluções ocidentalizadas que 
teriam de rever a sua estratégia de apoio ao desenvol-
vimento humano também no que toca à estratégia 
de emancipação feminina nos estados muçulmanos! 
Facto é que as afegãs mais emancipadas são agora 
alvo do ódio dos extremistas. A luta pela libertação 
da mulher, num sistema tribal patriarcal, seria talvez 
mais eficiente se viesse através da humanidade e em-
penho dos homens, que é preciso motivar! Enquanto 
a sociedade islâmica não reflectir suficientemente 
sobre as partes sombrias do Islão (iliteracia, dogma-
tismo, abdicação da individualidade no grupo, e ca-
rência de liberdade), a cultura árabe continuará a ser 
mal considerada (o que não ajuda ninguém!) e verá 
o problema humanitário continuado, enquanto em 
nome da religião, o sistema prosseguir oprimindo 
indefinidamente a pessoa humana. O povo persa e 
outras sociedades muçulmanas de origem não árabe 
e em especial uma elite cultural masculina e femini-
na a formar-se dentro do islão poderão contribuir 
para o seu progresso e criar uma nova matriz cultu-
ral. Nisto teria mais sentido, que o Ocidente centras-
se as suas energias, a longo prazo. Enquanto o Oci-
dente se comportar para com a civilização de cunho 
árabe, como se tem comportado até aqui, os povos 
islâmicos ver-se-ão obrigados a continuar a sua luta 
ad extra descurando a reflexão e transformação in-
terna. Certamente a maioria dos muçulmanos já se 
encontra de consciência e de comportamento mais 
elevado do que muitos dos princípios maometanos 
advogam a nível institucional e propagado através 
das mesquitas.

Uma análise proveitosa para a cultura árabe pres-
suporia uma reflexão profunda por parte das elites 
muçulmanas e uma abordagem sem preconceitos 
por parte dos não islâmicos. O islamismo é uma rea-
lidade e tanto a islamofobia, como a islamofilia só 
ajudam o extremismo. 

Todas às quintas-feiras às 18hTodas às quintas-feiras às 18h
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. 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. SAUDADES 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
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SENHORA 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

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 
1. (...) e Melo, admite que a batalha contra o novo corona-
vírus já está ganha. Abecedário. 2. Antes de Cristo (abrev.). 
Suplicar. 3. Espécie de falcão adestrado para a caça. Asa do 
nariz. 4. Velhaco (popular). Erva-doce. 5. Quadril. Ministério 
da Cultura. Poema lírico. 6. A tua pessoa. Rasteiro. 7. Cabo 
(...), onde foram descobertas novas pegadas de dinossauros 
carnívoros do Jurássico. 8. Período. Número de anos que for-
mam um septenário. Sufixo (agente). 9. Governa. Cartucheira 
de couro que os militares usam a tiracolo. 10. Reúne. Expõe. 
11. Chegara aos ouvidos. Fundamentos.
VERTICAIS: 
1. Tecido de algodão, muito resistente e bastante usado em 
fardas e fatos de trabalho. Coisas verdadeiras. 2. Grande 
massa de água salgada. Sulco natural ou artificial por onde 
passa água. 3. Companhia Britânica de Radiodifusão. Fran-
zina. 4. Teatro (...), sala de Viseu, lançou programação entre 
grandes dinossauros e promessas ofuscantes. Euro (abrev.). 
5. Governador árabe. Alguns. Símbolo do Pascal. 6. Internet 
Protocol. A unidade. Prefixo (dez). 7. Fileira. Maior ilha gre-
ga, berço da civilização mediterrânea. 8. Remoinho de água 
(regional). Plano de trabalho de uma reunião ou conselho. 9. 
Coberto ou misturado com areia. Suspiros. 10. «Não cresce 
erva em caminho (...)». Estação (...), romance de Emily St. 
John Mandel. 11. Fusão de dois sons orais num só. Redução 
de para.

CRUZADAS

CRÓNICA

O Triunfo da Chicana

Foi deveras interessante poder 
assistir à mais recente chicana 
no seio da nossa política, ago-

ra que Rio, Moedas, Feliz, Susana e tantos outros se 
encontram à beira de uma hecatombe eleitoral. Sem 
mais para poder propor, Rui Rio lá se saiu com aque-
la ideia fantástica de passar o Tribunal Constitu-
cional, bem como outros tribunais superiores, para 
Coimbra. E explicou: trata-se de, realmente, descen-
tralizar. O grande problema desta chicana política 
está em que ninguém, desde que com um mínimo de 
perceção das coisas, dá um ínfimo de crédito a tais 
ideias. No fundo, trata-se de uma verdadeira estra-
tégia de aflição, o que se compreende bem, mas só a 
este nível.

Um dado há, neste caso parodiante, que logo mostra 
tratar-se de uma chicana: se realmente o sentir desta 
realidade tivesse sido determinado pela vontade de 
descentralizar, não se mudaria tudo para Coimbra, 
talvez com o Tribunal Constitucional a ir para esta ci-
dade, o Supremo Tribunal Administrativo a ser trans-
ferido para Viseu, ou Guarda, ou mesmo Bragança. O 
problema é que esta chicana se iniciou em... Coimbra.

Creio que a ideia foi aprovada na Assembleia da Re-
pública na generalidade, embora com grande distân-
cia do resultado final. E desconheço, neste momento, a 
opinião do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sem-
pre comentador de tudo e de umas botas mais.

Esta infeliz ideia de Rui Rio mostra bem a razão de 
ser do decaimento do valor da política em Portugal. 
A imagem do Tribunal Constitucional está presente 
como uma referência junto do imaginário coletivo dos 
portugueses. Além do mais, essa imagem é, indiscu-
tivelmente, a de um grande prestígio. Andar agora a 
mudá-lo para uma outra cidade do País terá sempre 

de se saldar numa ideia última de esfrangalhamento 
das grandes instituições constitucionais da nossa so-
berania.

De modo concomitante, a ideia complementar da 
mudança do Supremo Tribunal Administrativo cons-
tituiu até mais um dado engraçado, perante o que 
ontem nos foi referido por certo desembargador da 
Relação de Évora. Uma entrevista onde lá nos voltou 
a surgir a tal ideia de extinguir o Tribunal Constitu-
cional, substituindo-o por uma secção constitucional 
do Supremo Tribunal de Justiça. É, indubitavelmente, 
a democracia à portuguesa, onde cada cabeça, mais ou 
menos luminosa, dá a sua sentença. E como Salazar 
tão bem compreendeu este modo de ser dos portugue-
ses, mesmo de pessoas ilustres...!

Este episódio, depois daquela triste ideia do INFAR-
MED ir para o Porto – lá acabou por triunfar o bom 
senso –, e, lá longe, as mil e uma críticas a Pedro Santa-
na Lopes, quando o seu Governo decidiu colocar duas 
ou três Secretarias de Estado no interior, mostram 
bem como a luta política se pode transformar em algo 
verdadeiramente fratricida, transformada em verda-
deira chicana política.

O que agora acabou de passar-se constituiu em mais 
um passo no descrédito da democracia em Portugal. E 
mostra o que Salazar referiu no seu histórico discur-
so do Porto: a situação da República era tal, que até 
pessoas com bom senso se viam obrigadas, pela força 
imparável dos acontecimentos, a seguir um caminho 
em que nunca realmente haviam acreditado.

Hoje, malgrado tudo, e mesmo olhando o espírito 
patriótico e justo do Governo de António Costa e dos 
partidos da Esquerda, a democracia portuguesa ca-
minha, fruto da força imparável dos acontecimentos, 
pela beira de um precipício político que poderá vir a 
mostrar-se como fatal... É o triunfo da china política, 
mais uma vez pela mão de uma oposição que não pode 
mostrar ao que vem.

HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

Coisas do Corisco

Certas expressões que eu es-
crevo são normalmente Aço-
rianas, claro que as vezes os 

nossos amigos do rectângulo Portu-
guês precisam de ler uma ou duas vez estas coisinhas 
para compreender o sentido da conversa, eu estive 
na tropa em Portalegre, no Alentejo e também as ve-
zes não compreendia os Alentejanos.

Mas hoje todos vão compreender .. a nossa Rita, a 
nossa asseadíssima cadela de Fila de São Miguel, nasci-

da na Mata do Eucalipto, Atalhada Lagoa, São Miguel 
Açores foi pró Céus das cadelas, porque eu tenho a cer-
teza que um animal como a Rita tem mais possibilida-
des de atingir o Céu que ...eu próprio. No momento 
que os meus milhões de leitores vão ler esta crónica eu 
vou estar com a Conversada e a minha simpaticíssima 
cunhada em Lisboa, a nossa e sempre melhor Capital

da Europa. Com respeito a Rita só os amigos de ani-
mais vão compreender, a Rita era um membro da fa-
mília...as vezes mais sincera e amiga do que muitos 
membros das nossas famílias, com ela não havia fal-
sidades, cinco minutos depois de saíres de casa para 
por o lixo na rua era motivo para uma grande mani-

festação
de alegria de te ver de volta, diz-me se a 

tua esposa ou o teu marido vão ficar con-
tentes assim... Sobretudo depois de tan-
tos anos... e mais uma casa de fartura..

tu farta do marido e tu farto da espo-
sa,... os cães são amorosos sem condi-
ções. Tenho a certeza que esta hora a Rita 
esta chateando a cabeça de São Pedro, a 
perguntar onde esta o frasco das bola-
chas Maria da Moaçor em Ponta Delga-
da, que era o que agente lhe dava depois 
de fazer as suas necessidades.
"O que faz esse mundo ter jeito é que ain-

da tem muita gente que carrega sentimen-
tos bonitos e que espalha suas doçuras por 
aí."- Taci Goes

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

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

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

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

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

Restaurante

imobilíaria

Renovações

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

SUDOKU
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EMPREGOSANEDOTAS

6
5

17
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau à Algarvia

INGREDIENTES: 
2 postas de bacalhau
1 cebola grande
1 dente de alho
qb farinha
qb azeite

PREPARAÇÃO: 
Comece por lavar e cortar a cebola e o alho. A cebola corte-a em rodelas finas e o 
alho em pedacinhos pequenos. 
Reserve. Aqueça então uma frigideira com azeite e após passar o bacalhau em 
farinha frite-o. Quando estiver no ponto, retire-o da frigideira. Junte então a cebola 
e o alho ao conteúdo que restou na frigideira e deixe que alourem.
Regue o bacalhau com esse refogado e sirva com um acompanhamento a seu 
gosto.

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

6
2

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao 
serviço dos

nossos 
leitores

e clientes

3
2

5 3

Num exame para admissão na faculdade: - Existe alguma 
relação entre a bebida e o envelhecimento? Claro que 
sim, a bebida envelhece muito rápido. Para se ter ideia, 
uma cerveja aberta em cima da mesa, sem um acondi-
cionamento especial, perde o seu sabor em aproximada-
mente quinze minutos.

A MENTIRA PARA DIZER AOS PAIS
– João: tenho uma boa noticia e outra má… 
        Primeiro a boa!! 
– Passei a todas as cadeiras na universidade!!
        Parabéns, filho, qual é a má? 
– Era Mentira

PIADA DO PORTA-CHAVES
– Noticia de ultima hora: Paulo Portas têm um filho com 
Soraia Chaves. 
Nome do filho?
– Portas Chaves
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

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

Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura 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

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

EMPREGOSEMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de um 
cozinheiro/a com

experiência na grelha.
514-293-8450JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

O Piri Piri está a
procura de empregados 
para dois restaurantes. 
Masson e Hochelaga
grelhadores/cozinheiros 

à tempo inteiro
Super bom salário 
e gorjetas bastante 
interessantes $$$.

Antoine
514-688-1015

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR 
EM FABRICA DE ALUMINIO DENTRO E FORA

TEL.:514-362-1300

PRECISA-SE DE EMPREGADOS PARA 
UMA CHURRASCARIA PORTUGUÊS

- Assitente cozinheiro
- Lava loiça
- Caixeiro/a e serviço a clientela

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

514-677-2918

Companhia em paisagismo 
está a procura de 

empregados com ou sem 
experiência com carta de 

condução.
514-242-7649

Estamos a procura de 
uma caixeira com ou 

sem experiência. Para 
entrar numa equipa

dinâmica e com 
boas regalias e 

um ótimo salário.

514 522-5175

A reabertura do Romados
está a porta e precisamos
de empregados para poder

reabrir em grande. Tal como
grelhadores, caixeiras,
assistente cozinheiro.

514 402-4110
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CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: 
Viverá momentos de grande felicidade a dois. 
Saúde: Agasalhe-se bem, proteja-se para evitar 

constipações. Dinheiro: Preze e trate de forma honesta os 
seus colegas, evite o desrespeito mútuo.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho. Amor: Modere as suas atitudes 
relativamente ao seu par e não o acuse de algo 
se não tiver certezas. Saúde: Encontra-se com 

alterações a nível emocional, pratique meditação. Dinheiro: 
Deverá fazer um plano minucioso de todas as suas tarefas 
e objetivos a cumprir.
Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, 
que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Evite as 
discussões, avalie se a razão se encontra do seu 
lado e perdoe-se a si e ao outro.

Saúde: Tenha cuidado, está mais propenso a percalços 
domésticos. Dinheiro: Aprenda a poupar de forma mais 
eficaz para que o seu orçamento não saia dos limites. 
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, 
que significa Riqueza e Segurança. Amor: Liberte o 
seu coração de momentos de melancolia causados 
pela saudade de um relacionamento antigo. Saúde: 

Encontra-se estável a nível de saúde. Dinheiro: Pode vir a 
receber dinheiro com que não contava. 
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Alguém da sua 
família poderá desiludi-lo, acautele-se. Saúde: 
Poderá sofrer infeções a nível ocular. Dinheiro: 

Goza de proteção a este nível. 
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

VIRGEM: Carta Dominante: a Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: 
A sua sensibilidade apurada fará com que sinta 
necessidade de ajudar alguém. 

Saúde: Evite apanhar correntes de ar. Dinheiro: Aposte 
mais em si e nas suas capacidades de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa Rapidez. Amor: Poderá conhecer alguém 
que conquistará o seu coração de forma súbita 
e imprevisível. Saúde: Para evitar problemas 

inesperados consulte o seu médico e peça-lhe para fazer 
um check-up. Dinheiro: Boa altura para mudar algumas 
situações na sua vida profissional. 
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: 
Dê mais atenção às necessidades do seu par, 
surpreenda-o com atos românticos. Saúde: Cuide 

do seu corpo e esteja atento a todos os sinais que ele lhe 
envia. Dinheiro: Não aja de forma egoísta, pense nos outros 
e naquilo de que necessitam. 
Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite 
situações conflituosas que o envolvam a si e aos seus 
familiares.  Saúde: Poderá sofrer de enxaquecas e 

insónias. Dinheiro: Ponha em prática os seus projetos, boa 
altura indicada para atingir os seus objetivos. 
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha 
de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: 
Empenhe-se mais no seu relacionamento afetivo. 
Saúde: Momento estável e sem preocupações. 

Dinheiro: Dedique-se às suas tarefas para se fazer notar 
pelos seus superiores hierárquicos. 
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Terá um poder de sedução 
bastante elevado nesta altura. Saúde: Para que se 
sinta com mais energia e vitalidade, consulte o seu 

médico de família. 
Dinheiro: Será fácil para si resolver qualquer problema a 
este nível. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que 
significa Dor, Escuridão. Amor: Deve ser mais 
equilibrado no seu comportamento para evitar 
conflitos familiares ou amorosos. 

Saúde: Sentir-se-á mais nervoso, vigie o seu aparelho 
digestivo. 
Dinheiro: Não gaste dinheiro em coisas supérfluas e 
desnecessárias. Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

DESPORTO

«Chateia-me ver o Ronaldo a
mergulhar para ganhar penálti»
Cristiano Ronaldo está a ter um arranque à 

sua imagem no regresso ao Manchester Uni-
ted, com quatro golos em três jogos.

Ainda assim, os elogios em Inglaterra não são unâ-

nimes e há quem critique o internacional português.
Jamie O’Hara, antigo jogador do Tottenham é um de-

les. O ex-futebolista criticou Ronaldo por considerar 
que ele tem tentado conquistar penáltis com simula-
ções, dando o exemplo de uma jogada que aconteceu 

no jogo frente ao West Ham, no passado fim de sema-
na.

«Ronaldo vai em velocidade e ultrapassa Zouma, 
mas, se virmos bem, ele já está em queda. Ele mergu-

lhou à procura do penálti. Se ele ultrapassasse Zouma 
e sentisse o contacto, seria penálti. Mas o que verda-
deiramente me chateia é que Ronaldo mergulha e vai 
à procura daquilo», acusou O’Hara, em declarações ao 
programa Talk Sport. (Maisfutebol)

Lens condenado a dois jogos à
porta fechada por invasão de campo
O Lens vai jogar os próximos dois jogos à por-

ta fechada, segundo anunciou esta segun-
da-feira a comissão de disciplina, a título 

provisório, depois da invasão de campo que inter-
rompeu o jogo com o Lille. O campeão francês tam-
bém fica impedido de levar adeptos para os jogos de 
fora de casa, mas os dois clubes podem vir a sofrer 
sanções mais pesadas.

Esta foi apenas uma primeira reação da comissão de 
disciplina em relação aos graves incidentes no jogo de 
sábado passado, numa altura em que o Lens vencia o 

Lille por 1-0. A investigação ainda está a decorrer, mas 
o Lens já foi informado que não vai poder contar com 
adeptos nas bancadas nos próximos jogos em casa com 
o Estrasburgo (22 setembro) e Reims (1 de outubro).

O Lille, por seu lado, também não vai poder contar 
com o apoio dos respetivos adeptos na deslocação a 
Estrasburgo, a 25 de setembro. O comunicado da co-
missão de disciplina anuncia ainda que as decisões de-
finitivas vão ser anunciadas depois da reunião que está 
marcada para 6 de outubro. (Maisfutebol)
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Costinha deixa o comando técnico do Nacional
Costinha já não é treinador do Nacional, in-

formou o clube madeirense.
«Na sequência da reunião hoje mantida en-

tre o técnico e Administração da SAD, ficou decidido 
que Costinha está de saída do comando técnico do CD 
Nacional. O CD Nacional agradece ao técnico toda a 
sua dedicação e profissionalismo, desejando-lhes os 
maiores sucessos profissionais e pessoais», lê-se no co-
municado. 

O técnico de 46 anos abriu a época com o afastamen-
to da Taça da Liga e deixa o emblema insular na 12.ª 
posição da II Liga com sete pontos, fruto de duas vitó-
rias e um empate em seis jornadas. 

Esta foi a segunda passagem de Costinha pelo Nacio-
nal depois de ter sido o treinador nas épocas 2017/18 
e 2018/19. O treinador conta ainda no currículo com 
experiências no Beira-Mar e no Paços de Ferreira. 

O Nacional vai ter assim o terceiro treinador na pre-
sente temporada, visto que Costinha já tinha sucedido 
a Sérgio Vieira que deixou o clube por motivos pes-
soais. (Maisfutebol)

FIFA vai ouvir federações sobre Mundial de dois em dois anos
A FIFA vai consultar oficialmente a 30 de se-

tembro, num evento online, as suas fede-
rações membros sobre a realização de um 

Mundial em cada dois anos, anunciou o organismo 
esta segunda-feira. 

«Foram enviados os convites para as federações e 
confederações para que sejam consultas em 30 de 
setembro numa cúpula online. Será a oportunidade 
de estabelecer um debate aberto e construtivo a nível 
global» explicou, em comunicado.

Lembre-se que a FIFA, através do seu diretor para o 
desenvolvimento, Arsène Wenger, reforçou a inten-
ção de passar a realizar o Campeonato do Mundo de 
dois em dois anos e largar o habitual modelo de qua-
tro anos de intervalo.

Refira-se que na semana passada, o presidente da 
UEFA, Aleksander Ceferin, a CONMEBOL e os or-
ganismos do futebol português, mostraram-se con-
tra essa ideia. 

Ténis: João Sousa cai 23 
lugares no ranking mundial

João Sousa desceu ao 173.º 
lugar no ranking mundial 
de ténis, numa semana em 

que o top 10 não sofreu qual-
quer alteração e Pedro Sousa se 
manteve na 127.ª posição.

João Sousa, que no fim de se-
mana se tornou no português 
com mais vitórias de singulares 
na Taça Davis, ao conquistar o 

26.º triunfo na Roménia, caiu esta segunda-feira 23 
lugares na hierarquia ATP, liderada pelo sérvio Novak 
Djokovic, logo à frente do russo Daniil Medvedev e do 
grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiros classifica-
dos, respetivamente. Assim como o vimaranense, de 
32 anos, Frederico Silva também sofreu uma queda 
de 13 lugares no ranking e é agora 197.º colocado. Já 
Gastão Elias desceu apenas dois degraus e figura no 
217 posto, ao passo que João Domingues ascendeu três 
posições para ocupar o 239.º lugar. Nuno Borges, que 
no domingo se estreou na Taça Davis a jogar pares ao 
lado de João Sousa, desceu ao 276.º posto e é o último 
português presente no top 300 mundial. (Maisfutebol)
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1-Benfica	 18	 6	 6	 0	 0	 16	   3
2-FC Porto 14 6 4 2 0 14   3
3-Sporting 14 6 4 2 0 10   3
4-Estoril Praia 13 6 4 1 1   9   4
5-Portimonense 10 6 3 1 2   7   4
6-Gil Vicente   8 6 2 2 2   7   6
7-Boavista   8 6 2 2 2   8   8
8-SC Braga   8 5 2 2 1   6   4
9-Paços de Ferreira   8 6 2 2 2   5   7
10-V. Guimarães   7 6 1 4 1   6   3
11-Marítimo   6 6 1 3 2   6   8
12-FC Vizela   6 6 1 3 2   6 12
13-FC Arouca   5 6 1 2 3   6 12
14-Santa Clara   4 6 1 1 4   4 14
15-Moreirense   3 6 0 3 3   8 15
16-FC Famalicão   3 6 0 3 3   5   9
17-Belenenses SAD   3 6 0 3 3   3   8
18-CD Tondela   3 5 1 0 4   6   9

 PTS  J V E D GM   GS

6ª JORNADA

1-Feirense 15 6 5 0 1 11 3
2-Rio Ave 13 6 4 1 1 16 9
3-Benfica B 11 6 3 2 1 12 7
4-FC Penafiel 10 6 3 1 2 4 3
5-CD Mafra 10 6 3 1 2 7 5
6-Casa Pia 10 6 3 1 2 9 6
7-GD Chaves 9 6 2 3 1 12 9
8-SC Covilhã 9 6 2 3 1 6 5
9-FC Porto B 8 6 2 2 2 10 11
10-Leixões 8 6 2 2 2 9 10
11-Trofense 7 6 1 4 1 5 5
12-Académico de Viseu 7 6 2 1 3 10 12
13-Nacional 7 6 2 1 3 8 10
14-Est. Amadora 5 5 1 2 2 7 10
15-Vilafranquense 5 6 1 2 3 4 9
16-Varzim 3 5 0 3 2 5 9
17-Farense 3 6 0 3 3 7 12
18-Académica OAF 2 6 0 2 4 6 13

 PTS  J V E D GM GS

17/09 Portimonense 2-1 Santa Clara
18/09 FC Famalicão 0-0 Marítimo
  Belenenses 1-1 G. Vicente
  FC Arouca 2-2 V. Guimarães
19/09 FC Vizela 1-1 Paços de Ferreira
  FC Porto 5-0 Moreirense
  Estoril Praia 0-1 Sporting
20/09 Benfica 3-1 Boavista
  SC Braga 3-1 CD Tondela

7ª JORNADA
24/09 Sporting 14:00 Marítimo
  Gil Vicente 16:15 FC Porto
25/09 Moreirense 10:30 FC Arouca
  V. Guimarães 13:00 Benfica
  CD Tondela 15:30 FC Famalicão
26/09 Santa Clara 13:00 SC Braga
  Portimonense 15:30 FC Vizela
27/09 P. Ferreira 14:00 Belenenses
  Boavista 16:15 Estoril Praia

6ª JORNADA
17/09 SC Covilhã 0-0 FC Penafiel
18/09 Rio Ave 0-4 Feirense
  CD Mafra 0-0 Trofense
19/09 Nacional 1-2 Casa Pia
  Farense 2-2 Benfica B
  GD Chaves 4-2 FC Porto B
20/09 Académica 1-2 Vilafranquense
  Leixões 1-4 A. de Viseu
21/09 Varzim 13:00 Est. Amadora

7ª JORNADA
02/10 E. Amadora 6:00 Leixões
  A. de Viseu 9:00 Académica
03/10 Feirense 6:00 Varzim
  Benfica B 9:00 GD Chaves
  FC Penafiel 9:00 CD Mafra
  FC Porto B 10:30 Rio Ave
  Casa Pia 14:00 SC Covilhã
  Vilafranquense 14:30 Farense
04/10 Trofense 15:15 Nacional

DAVID MARQUES
Jornalista do Maisfutebol

BENFICA 3-1 BOAVISTA

Uma história que não se repetiu

O mesmo adversário. A mesma sequência de 
vitórias. A mesma jornada. O mesmo árbi-
tro.

Haverá poucas coisas tão eficazes como uma péssi-
ma memória de um passado recente para deixar uma 
equipa, pelo menos, em estado de alerta e, no fundo, 
fazer pela vida para evitar que a história se repita.

Um ano depois do descalabro no Bessa à sexta jor-
nada, o Benfica deu sinais de que é hoje uma equipa 
bem mais madura e arrancou um triunfo seguro frente 
a um Boavista que se apresentou arrumado e ousado 
q.b. no Estádio da Luz.

Pela primeira vez, Jorge Jesus juntou Darwin e Yare-
mchuk de início na frente de ataque e, já agora, Rafa a 
titular na Liga 2021/22.

Tal como Jesus, do lado dos axadrezados João Pedro 
Sousa montou a equipa em 3x4x3, apostando numa 
defesa muito subida. Uma estratégia de risco que re-
sultou na maioria das vezes, mas que acabou por cus-
tar dois golos, tantas foram as vezes em que o líder da 
Liga procurou explorar a profundidade através de pas-
ses de longa distância da defesa para o ataque.

Foi dessa forma que nasceu a primeira jogada de 
perigo da noite (Darwin) e foi também assim que as 
águias fabricaram o 1-0 ao minuto 14, da autoria do 
uruguaio a passe de Diogo Gonçalves.

A vantagem algo madrugadora premiou uma entrada 
acutilante do Benfica, que a partir daí, manteve o do-
mínio territorial do jogo mas não conseguiu, durante 
largos minutos, acossar uma pantera que começou a 
ficar defensivamente mais calibrada.

Não fosse o remate perigoso de meia distância de 
Gustavo Sauer após uma diagonal da direita para o 
centro e arriscaríamos escrever que nada faria prever 
o golo dos visitantes à meia hora. Talvez por circular 
a bola a seu-prazer, a equipa de Jorge Jesus deixou-se 
cair no perigo a que o excesso de confiança pode levar. 
Weigl permitiu um corte de Seba Pérez no início do 
processo de construção dos encarnados e Sauer atirou 

forte e colocado para o 1-1.
Acusar o golo? Só se for pela positiva. Dois minutos 

bastaram para o Benfica se recolocar em vantagem 
através do homem que falhara instantes antes: Julian 
Weigl, numa bola parada, assinou o segundo golo dos 
encarnados pelos ares.

Depois, o Benfica teve cabeça fria para gerir os tem-
pos do jogo. Os minutos finais da primeira parte che-
garam sem grandes notícias para dar e a etapa comple-
mentar arrancou com duas: Lazaro de um lado; Ntep 
do outro.

Nos 15 minutos iniciais da segunda parte houve mui-
to jogo junto das duas balizas. O Benfica continuou 
a ter mais bola e ameaçou o terceiro, mas o Boavista 
tornou-se mais capaz de chegar ao último terço através 

de transições rápidas.
Ainda que com dificuldades para discutir a posse de 

bola, os axadrezados eram agora uma equipa mais a 
imagem de João Pedro Sousa. Destemida e proativa.

A linha defensiva, essa, continuava subida e foi dessa 
forma que o Benfica - sagaz - trabalhou o terceiro golo. 
Rafa, hoje tendencialmente mais longe da baliza por 
ser mais um terceiro médio do que um segundo avan-
çado, explorou a profundidade para receber um passe 
longo de Lucas Veríssimo e serviu depois Darwin para 
o 3-1 à passagem da hora de jogo.

Os minutos seguintes foram, talvez, os melhores do 
Benfica no jogo, sobretudo no número de oportunida-
des. Depois de Bracali ter evitado males maiores com 
duas ou três grandes intervenções, a pantera reergueu-
-se melhorou na reta final e terminou o jogo com mais 
remates. Vale o que vale, mas é um sinal da boa ima-
gem deixada pelos axadrezados, que foram fiéis a uma 
ideia de jogo tão positiva quão difícil de pôr em prática 
quando o desequilíbrio de forças é tão evidente.

Um ano depois daquela sexta jornada que represen-
tou o princípio do fim do campeonato do Benfica, a 
história não se repetiu e os encarnados provaram uma 
vez mais que em 2021/22 são uma equipa drastica-
mente diferente. Pelo menos têm-no sido até agora.

Indiscutivelmente.

Melhor Marcador
 J G
1-Luis Díaz [FC Porto] 6 5
2-Darwin Núñez [Benfica] 4 4
2-Fran Navarro [Gil Vicente] 5 4
4-André Luís [Moreirense] 6 3
4-Iuri Medeiros [SC Braga] 4 3
4-Toni Martínez [FC Porto] 5 3
4-Pedro Gonçalves [Sporting] 4 3
4-Ricardo Horta [SC Braga] 5 3
4-Mehdi Taremi [FC Porto] 6 3

Melhor Marcador
 J G
1-Kerwin Vargas [Feirense] 5 4
1-Diogo Pinto [Est. Amadora] 5 4
1-Paul Ayongo [Académico de Viseu] 6
1-Gabrielzinho [Rio Ave] 6 4
5-Jota Silva [Casa Pia] 6 3
5-Heliardo [Varzim] 5 3
5-Saviour Godwin [Casa Pia] 6 3

PARA SEGURAR MBAPPÉ, O PSG OFERECEU 45 MILHÕES DE EUROS LIMPOS POR ÉPOCA. O FRANCÊS NÃO ACEI-
TOU RENOVAR: O jornal francês “Le Parisien” diz que Kylian Mbappé deu mais uma nega ao PSG e está mesmo determinado em 
seguir o seu caminho, que deverá ser a estrada para Madrid. O milionário clube gaulês colocou em cima da mesa uma proposta 
choruda: 45 milhões de euros limpos, por época, para o avançado de 22 anos continuar de azul e vermelho. E ainda: um bónus do 
outro mundo por colocar o seu nome num novo contrato. Num plantel que inclui Messi e Neymar, o jovem campeão do mundo iria 
tornar-se o futebolista mais bem pago do conjunto.

DESPORTO
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BRAGA 3-1 TONDELA

Banco resgata guerreiros numa ponta final frenética
Face à iminência de novo resultado negativo, 

Carlos Carvalhal puxou de todos os trunfos 
arsenalistas e desbloqueou o jogo. Quatro go-

los nos últimos nove minutos, com bis de Iuri Me-
deiros.

Com uma ponta final de bom nível, o Braga regres-
sou aos triunfos, batendo o Tondela, por 3-1, na ressa-

ca europeia. Destaque para Iuri Medeiros, que desfez 
o nulo e fechou as contas. Os quatro golos da partida 
surgiram nos últimos nove minutos, não refletindo 
o marcador as dificuldades sentidas pelos minhotos 
para somar três pontos.

O avançado açoriano, que entrou na última meia 
hora, ajudou a desbloquear um encontro em que os 
minhotos, apesar de dominarem em largos períodos, 
não estavam a mostrar grande capacidade para desfa-

zer o nulo e pareciam condenados a um quarto resul-
tado negativo consecutivo.

Insatisfeito com o rumo dos acontecimentos, Carlos 
Carvalhal mexeu na equipa ao intervalo, lançando 
André Horta e Galeno e, mais tarde, também Mario 
González e Iuri Medeiros. As alterações deram frutos 

na reta final do encontro. Mario González serviu Iuri 
Medeiros para o 1-0 e três minutos depois o Braga 
aproveitou alguma descompensação do adversário e, 
num bom remate de Ricardo Horta, elevou para 2-0. 
Uma bela forma de o capitão assinalar o jogo número 
200 na Liga.

Com a vitória, aparentemente na mão, nem por isso 
o Braga deixou de passar por novo aperto, com Da-
dashov, pouco depois, a bater Matheus e a devolver a 
diferença mínima ao marcador.

Contudo, os guerreiros não denotaram o nervosis-
mo que haviam evidenciado em várias fases do jogo. 

A equipa soube segurar a vantagem e, em cima do 
minuto 90, após boa abertura de André Horta, surgiu 
Iuri Medeiros a apontar o 3-1, desfazendo as dúvidas 
quanto ao vencedor.

Já o Tondela, que deu a entender que podia quebrar 
em Braga a sequência de resultados negativos, que-
brou nos instantes finais e acabou por sofrer a quinta 
derrota seguida na Liga, mantendo-se, assim, na cauda 
da classificação.

DESPORTO
CICLISMO: ELLEN VAN DIJK SAGRA-SE CAMPEÃ DO MUNDO DE CONTRARRELÓGIO
A neerlandesa Ellen van Dijk conquistou esta segunda-feira o título de contrarrelógio nos Campeonatos do Mundo de ciclismo de estrada, que 
decorrem na Flandres até ao próximo domingo. Van Dijk bateu a campeã europeia, a suíça Marlen Reusser, por dez segundos, e a campeão 
olímpica, a compatriota Annemiek van Vleuten, por 24. É o segundo título mundial para a neerlandesa nesta especialidade, após ter vencido a 
competição em 2013. A única portuguesa em prova, Daniela Campos, foi 41.ª na estreia em elites, numa competição em que era a mais nova em 
prova, com apenas 19 anos, o que se explica pela ausência de uma categoria sub-23 feminina nos Mundiais.
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 P J V E D
1-Chelsea 13 5 4 1 0
2-Liverpool 13 5 4 1 0
3-Man. United 13 5 4 1 0
4-B&H Albion 12 5 4 0 1
5-Man. City 10 5 3 1 1
6-Everton 10 5 3 1 1
7-Tottenham 9 5 3 0 2
8-West Ham 8 5 2 2 1
9-Brentford 8 5 2 2 1
10-Aston Villa 7 5 2 1 2
11-Watford 6 5 2 0 3
12-Leicester City 6 5 2 0 3
13-Arsenal 6 5 2 0 3
14-Crystal Palace 5 5 1 2 2
15-Southampton 4 5 0 4 1
16-Wolverhampton 3 5 1 0 4
17-Leeds United 3 5 0 3 2
18-Newcastle 2 5 0 2 3
19-Burnley 1 5 0 1 4
20-Norwich City 0 5 0 0 5

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J V E D
1-Napoli 12 4 4 0 0
2-Internazionale 10 4 3 1 0
3-Milan 10 4 3 1 0
4-Roma 9 4 3 0 1
5-Fiorentina 9 4 3 0 1
6-Atalanta 7 4 2 1 1
7-Bologna 7 4 2 1 1
8-Lazio 7 4 2 1 1
9-Udinese 7 4 2 1 1
10-Torino 6 4 2 0 2
11-Sampdoria 5 4 1 2 1
12-Sassuolo 4 4 1 1 2
13-Spezia 4 4 1 1 2
14-Venezia 3 4 1 0 3
15-Hellas Verona 3 4 1 0 3
16-Genoa 3 4 1 0 3
17-Empoli 3 4 1 0 3
18-Juventus 2 4 0 2 2
19-Cagliari 2 4 0 2 2
20-Salernitana 0 4 0 0 4

 P J V E D
1-Paris SG 18 6 6 0 0
2-Marseille 13 5 4 1 0
3-Lens 12 6 3 3 0
4-Angers 11 6 3 2 1
5-Nice 10 5 3 2 0
6-Clermont 9 6 2 3 1
7-Lorient 9 6 2 3 1
8-Montpellier 8 6 2 2 2
9-Lyon 8 6 2 2 2
10-Nantes 7 6 2 1 3
11-Stade de Reims 7 6 1 4 1
12-Strasbourg 7 6 2 1 3
13-Troyes 5 6 1 2 3
14-Monaco 5 6 1 2 3
15-Lille 5 6 1 2 3
16-Rennes 5 6 1 2 3
17-Bordeaux 5 6 1 2 3
18-Brest 4 6 0 4 2
19-Saint-Étienne 3 6 0 3 3
20-Metz 3 6 0 3 3

Itália
Serie A

França
Ligue 1 - Uber Eats

GRUPO EAST J GM GS  P
1-NE Revolution 26 48 30 56
2-Nashville SC 24 39 23 41
3-New York City FC 24 43 28 38
4-Orlando City 25 36 36 38
5-CF Montréal 25 36 30 37
6-Atlanta United 25 35 30 36
7-Philadelphia Union 24 31 25 35
8-DC United 25 41 36 34
9-Inter Miami CF 24 24 35 32
10-Columbus Crew 26 30 35 31
11-NY Red Bulls 23 29 28 26
12-Chicago Fire 25 24 40 23
13-FC Cincinnati 24 24 44 20
14-Toronto FC 25 28 51 18

LIGA MLS
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 13 5 4 1 0
2-Atlético Madrid 11 5 3 2 0
3-Valencia 10 5 3 1 1
4-Real Sociedad 10 5 3 1 1
5-Athletic 9 5 2 3 0
6-Sevilla 8 4 2 2 0
7-Barcelona 8 4 2 2 0
8-Osasuna 8 5 2 2 1
9-Mallorca 8 5 2 2 1
10-Rayo Vallecano 7 5 2 1 2
11-Real Betis 6 5 1 3 1
12-Elche 6 5 1 3 1
13-Cádiz 5 5 1 2 2
14-Villarreal 4 4 0 4 0
15-Levante 4 5 0 4 1
16-Espanyol 3 5 0 3 2
17-Granada 3 5 0 3 2
18-Celta de Vigo 1 5 0 1 4
19-Getafe 0 5 0 0 5
20-Alavés 0 4 0 0 4

Espanha
Liga Santander

GRUPO WEST J GM GS P
1-Sporting KC 25 43 26 46
2-Seattle Sounders 24 36 20 45
3-Colorado Rapids 24 35 24 44
4-Real Salt Lake 25 42 34 39
5-Portland Timbers 25 36 42 37
6-LA Galaxy 25 36 41 35
7-Minnesota United 24 27 29 34
8-Los Angeles FC 25 38 36 33
9-Vancouver W. 24 30 34 30
10-SJ Earthquakes 25 32 38 30
11-FC Dallas 26 38 43 27
12-Houston Dynamo 26 31 39 26
13-Austin FC 25 25 40 19

O apagão de Messi em Paris
e a luz de Ronaldo em Manchester
Os dois astros do futebol mudaram de clube 

esta temporada e com cada desafio surgem 
novas expectativas. No entanto, Cristiano 

está a ter um rendimento imediato ao contrário de 
Messi que ainda não conseguiu arrancar como seria 
esperado.

A janela de transferências do verão de 2021 viu Lio-
nel Messi e Cristiano Ronaldo a mudarem de clube e 
a abraçarem novos desafios. As expectativas para os 
dois eram altas, mas diferentes. Messi juntou-se a uma 

"super equipa", que já tinha contratado Donnarum-
ma, Hakimi, Sérgio Ramos e Wijnaldum. A frente de 
ataque assustava os adversários, sendo composta pelo 
argentino, Mbappé, Neymar e Di Maria.

O grande desafio de Messi no PSG é guiar a equipa à 
conquista da Champions, tendo em conta que as com-
petições internas têm sido dominadas pela equipa de 
Paris. No caso de Ronaldo, a Liga inglesa é uma tarefa 
mais difícil, com Chelsea, Manchester City e Liverpool 
a serem candidatos muito fortes numa liga mais equi-
librada do que a francesa.

Apesar da diferença nas expectativas, o rendimento 
dos dois craques está a ser bem diferente, até ao mo-

mento. Messi treinou pela primeira vez no PSG a 12 de 
agosto, tendo parado a meio para representar a Argen-
tina e falhado o encontro contra o Clermont devido às 
regras contra a pandemia. Estreou-se a 29 de agosto, 
tendo 17 dias entre chegar, treinar e jogar.

Até ao momento, Messi competiu em três jogos pe-
los "les parisiens" realizando 190 minutos. O argentino 
ainda não marcou nem fez qualquer assistência, e os 
franceses desiludiram na Liga dos Campeões ao em-
patar a uma bola contra o Brugge. Na partida deste 

domingo, foi substituído aos 76 minutos e as reações à 
saída foram de desagrado e surpresa.

Cristiano Ronaldo treinou pela primeira vez com a 
equipa do Manchester United a 7 de setembro, tendo-
-se estreado frente ao Newcastle quatro dias depois. O 
português já tinha realizado pré-época e jogado pela 
Juventus, ou seja, estaria numa forma física diferente 
daquela que Messi terá apresentado (que esteve de fé-
rias e passou pelo impasse com o Barcelona), devido 
ao ritmo de jogo.

Ronaldo até agora jogou três encontros pelo United, 
realizando 252 minutos. Na estreia, marcou logo dois 
golos na vitória por 4-2 contra o Newcastle. Na Liga 

dos Campeões, frente ao Young Boys, marcou nova-
mente, mas não impediu a derrota e foi substituído aos 
72 minutos. Este domingo, marcou pela quarta vez no 
triunfo por 2-1 contra o West Ham.

Os contextos dos dois clubes poderão ajudar a ex-
plicar o rendimento imediato de um e de outro. Esta 
é a segunda passagem de Cristiano por Manchester, 
o português já "conhece os cantos à casa", sabendo o 
que esperar da cultura britânica, dos adeptos e até do 
treinador Solskjaer, ex-colega de equipa de CR7. No 
caso de Messi, é a primeira vez que sai do Barcelona 
e conhece uma cultura e idioma diferente, fatores que 
até a um jogador do calibre do argentino podem afetar.

A venda de camisolas é sempre um dado que os clu-
bes têm em conta, sobretudo em contratações de jo-
gadores de alto nível. Segundo o site "lovethesales", 

a camisa de Ronaldo já vendeu mais que a de Messi, 
mesmo com o português a ter sido oficializado três se-
manas depois.

"Ronaldo 7" rendeu 220 milhões de euros em vendas, 
enquanto "Messi 30" gerou cerca de 123 milhões. Um 
dos aspetos que pode contribuir para esta disparidade, 
é a popularidade do Manchester United em relação ao 
PSG.
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FASE DE FASE DE 
GRUPOSGRUPOS

GRUPO A J GM GS P
1-Manchester City 1 6 3 3
2-Paris SG 1 1 1 1
3-Club Brugge 1 1 1 1
4-RB Leipzig 1 3 6 0

GRUPO B J GM GS P
1-Liverpool 1 3 2 3
2-Atlético Madrid 1 0 0 1
3-FC Porto 1 0 0 1
4-Milan 1 2 3 0

GRUPO C J GM GS P
1-Ajax 1 5 1 3
2-Borussia Dortmund 1 2 1 3
3-Besiktas 1 1 2 0
4-Sporting 1 1 5 0

GRUPO D J GM GS P
1-Sheriff 1 2 0 3
2-Real Madrid 1 1 0 3
3-Internazionale 1 0 1 0
4-Shakhtar Donetsk 1 0 2 0

GRUPO D J GM GS P
1-Bayern München 1 3 0 3
2-Dynamo Kyiv 1 0 0 1
3-Benfica 1 0 0 1
4-Barcelona 1 0 3 0

GRUPO F J GM GS P
1-Young Boys 1 2 1 3
2-Atalanta 1 2 2 1
3-Villarreal 1 2 2 1
4-Manchester United 1 1 2 0

GRUPO G J GM GS P
1-Red Bull Salzburg 1 1 1 1
2-Sevilla 1 1 1 1
3-Wolfsburg 1 0 0 1
4-Lille 1 0 0 1

GRUPO H J GM GS P
1-Juventus 1 3 0 3
2-Chelsea 1 1 0 3
3-Zenit 1 0 1 0
4-Malmö 1 0 3 0

Na Catalunha dizem que o Atlético de Madrid
considera emprestar João Félix ao Barcelona
De acordo com a emissora catalã, citada pelo 

jornal “A Bola”, o Barcelona pediu João Félix 
emprestado ao Atlético de Madrid. O acor-

do seria válido até ao fim da presente temporada. O 
campeão espanhol não rejeitou a proposta, preferin-
do adiar a resposta para o dia de hoje, data de encer-
ramento do mercado de verão.

A possível mudança de Félix para a Catalunha não é 
novidade. A novela dura há meses e costuma ter An-
toine Griezmann como "guest star". No entanto, pelo 
que se conhece até agora, desta vez o protagonista é 
mesmo o jogador formado no Benfica.

Félix está neste momento mais virado para a recupe-
ração da lesão grave que sofreu no tornozelo e que fez 
com que ainda não tenha sido utilizado esta época. 

De acordo com o jornal português, Ronald Koeman 
– numa gestão difícil depois da entrada em funções da 
atual direção do Barça – quer um avançado goleador. 
Lembre-se que o clube perdeu o seu “menino bonito”, 
um dos melhores jogadores do mundo, com 20 anos 
de casa – obviamente Messi – e tem Aguero lesionado.

Não tendo, até agora, mostrado dotes de goleador na 
La Liga, João Félix, de 21 anos, é um avançado de qua-
lidade que poderia projetar-se no Barcelona. Muitos 
defendem que a estratégia defensiva de Simeone no 
Atlético prejudica o jogo do português e que este seria 
muito mais eficaz num clube de futebol “alegre” como 
o Barça.
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