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2021 é um ano de transição para 
muitos na comunidade e atra-
vés do mundo.

O que é isto, transição?
Este ano faz 23 anos que o jornal A 

Voz de Portugal está em linha. Linha 
quer dizer no mundo da internet.

A primeira geração do jornal em li-
nha era um site muito simple que ti-
nha só o jornal da semana, e havia ou-
tras páginas mas um tempo era pouco 
e não se atualizava sempre o site web.

A segunda geração chegou em 2004, 
quando entrei no jornal e decidi de 
criar uma página que seria o portal da 
comunidade com notícias, todos os 
jornais eram disponíveis, etc.

A terceira geração iniciou-se em 
2018 que eu comprei o jornal e decidi 
de modificar completamente o estilo 
e ficar como um portal histórico do 

A Voz de Portugal 
está entrando numa 
nova fase
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza os seus tradicionais jantares das sextas-feiras. 
SEXTA-FEIRA 22 DE OUTUBRO DE 2021 Ementa será carne de porco à Alentejana ou solmão gre-
lhado. N/S: 25$ | S: 22$.
Haverá música para ouvir durante a noite. Para reservas telefonar para Virgilio: 514-709-7868 | Carlos: 
514-821-8935 | Victor: 514-569-5096

CASA DOS AÇORES DO QUEBQUE 22 DE OUTUBRO DE 2021
SESSÃO DE INFORMAÇÃO DA CAIXA PORTUGUESA SOBRE O 'PATRIMÓNIO'
Jantar de sexta-feira das 17h às 21h | Sala aberta máximo de 50 pessoas. Reserva é necessá-
ria e passaporte de vaçinação obrigatório. Sopa de carne, polvo à Açoriana (22) ou Lombinho 
de porco com arroz e salada (18) e sobremesa e café. PARA RESERVAS: 514-388-4129 ou 
por email casadosacoresdoquebeque@hotmail.com

CASAL DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Para encontrar uma solução aos seus problemas Para encontrar uma solução aos seus problemas 
usando uma visão clara e profundo contactousando uma visão clara e profundo contacto

Gaças ao seu poder, pode ajudá-lo a resol-Gaças ao seu poder, pode ajudá-lo a resol-
ver todos os seus problemas, tais como:ver todos os seus problemas, tais como:

Sorte em todas as áreas, estabilidade no lar matrimonial, 
retorno imediato e definitivo do ente querido, amor, cari-
nho, sucesso nos negócios, exames, desencanto, atração 
de clientes, fracasso sexual, doença de origem desconhe-
cida ou crónica, proteção contra inimigos, fidelidade ab-
soluta no casal. Trabalho sério, resultado 100% garantido.
Sem falsas promessas - discrição garantida, contacto para 
agendamento entre 8h e 21h. viagem e conexão possível

Ligue para o prof. BourdinLigue para o prof. Bourdin

PROFESSORPROFESSOR
BOURDINBOURDIN

GRANDE VIDENTE GRANDE VIDENTE 
E FAMOSO MÉDIUME FAMOSO MÉDIUM

514 452-0412514 452-0412

Quem quer ser o pai da criança?

A negociação do orçamento de 
estado para 2022 (OE2022) 
que decorre em Portugal, en-

tre o governo minoritário do PS, lide-
rado por António Costa, e o Bloco de 
Esquerda (BE) e Partido Comunista 

(PCP), é a mostra de como o país é esquecido pelo 
partidarismo.

Num livro de Léon Poinsard, Le Portugal inconnu, pai-
sans, marins et mineurs (I) de 1910, que relata a experiên-
cia do autor junto das gentes portuguesas da época, há 
entre muitos um episódio interessante na indústria das 
conservas. Da análise que o autor faz desta indústria, do 
atraso de que ainda padece em alguns casos assim como 
da pobreza daqueles que trabalham nesta indústria, cita 
a situação interessante dos soldadores das caixas de peixe 
em conserva que sendo os trabalhadores de longe mais 
bem pagos relativamente aos outros, em Setúbal, em vir-
tude de uma sindicalização que não via o seu papel para 
além da reivindicação salarial, encetaram uma greve de 
cinco meses levando à mais profunda miséria aquelas 
gentes que viviam, ou tentavam viver, daquela indús-
tria. Infelizmente é ainda isto que vemos hoje em dia em 
Portugal. Interesses particulares oriundos de uma forte 
ignorância levam a determinados grupos se sobreporem 
ao coletivo no que toca a benesses que possam lhes tocar 
no OE2022. Os prometidos aumentos à função pública, 
cuja massa salarial é prevista crescer na casa dos 3%, é 
de “apenas” 0,9%: é pena não explicarem aos portugue-
ses em geral que a esse aumento é preciso acrescentar o 
descongelamento da evolução das carreiras assim como 
o aumento de funcionários públicos, este último aspeto 
um desporto favorito na tentativa de capturar a escolha 
dos portugueses pela sua dependência de um estado que 
favorece aqueles que estão consigo e dificulta todos os 
outros. Isto apenas para dar um exemplo. Porque não 
há manifestações de portugueses contra o aumento de 
despesa do estado, que significar impostos atuais ou fu-
turos? A única explicação é a ignorância e o desinteresse, 
ambos graves na condução dos destinos de um país. E 
aqui não se trata de nenhum fundamentalismo contra a 
coisa pública: o estado tem e deve ter o seu papel na so-
ciedade, mas de uma forma equilibrada e sustentável, o 
que não se vê em Portugal pela nenhuma motivação em 
estancar ou reduzir a dívida externa. Aliás, um estado 
eficaz e eficiente é desejável ainda que seja tema longo 
para expor aqui. Quando há essa redução de dívida, coi-
sa que já aconteceu no passado, foi curiosamente quan-
do Portugal começou a melhorar a sua economia sobre 
pressão externa, ainda que, é preciso dizê-lo, à conta de 
muitos sacrifícios na sociedade portuguesa. Pena é que 
nunca se chega ao ponto de equilíbrio em que a socie-
dade no seu todo comece a beneficiar dessas vantagens, 
pois a regressão acontece cedo.  Politicamente tanto BE 
como PCP querem ver o orçamento aprovado, mas que-
rem tirar dividendos políticos que se avizinham difíceis 
pois sabem, e sublinho o “sabem”, que quem aprovar o 
orçamento com o PS estará a afundar-se politicamen-

te. Aqui o país não interessa: o instinto de sobrevivên-
cia partidário sobrepõe-se a tudo e todos e a máquina 
partidária coloca-se em ação para sobreviver ou mesmo 
ganhar vantagem, ainda que o país no seu todo fique a 
perder. E alternativas? São ainda débeis, muito por res-
ponsabilidade do líder da oposição Rui Rio que teimo-
samente e por convicção preferia ver-se de mãos dadas 
com António Costa do que criando, propondo e lutan-
do por uma verdadeira alternativa. Erro crasso que cer-
tamente lhe custará a liderança do PSD e condena o país 
ao atraso. Não admira vermos os sindicatos da função 
pública já marcarem uma greve geral para 12 de novem-
bro próximo: na rua o “braço armado” de uma pequena 
parte da sociedade que pretende capturar todo um país. 
No meio de tudo isto as reivindicações para o próprio 
umbigo abundam: um setor que mais isto; outro setor 
quer mais aquilo; outro setor quer outras benesses aqui 
e ali; ainda outro quer benesses porque os outros tam-
bém as tiveram... Os portugueses precisam de acordar 
para esta realidade e convencerem-se que não há “almo-
ços grátis”. Se querem ter bom serviços públicos, bons 
salários, boas regalias, é absolutamente necessário que o 
país crie riqueza que os sustente. Isto é fácil compreen-
der pelo exemplo das nossa vidas particulares: se não 
temos dinheiro ou recursos para um determinado tipo 
de vida, ou procuramos aumentar os nossos rendimen-
tos ou acomodamo-nos ao que temos. Não há volta a 
dar: não se pode fazer omeletes sem ovos! E este enredo 
em torno do OE2022? Não se podia esperar outra coisa 
de uma maioria parlamentar incoerente, perita no pro-
testo, mas pobre em verdadeiras soluções. É caso para 
perguntar: quem quer ser pai desta criança?
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SYLVIO MARTINS 
red@avozdeportugal.com

A Voz de Portugal está entrando numa nova fase

jornal A Voz de Portugal e 
tudo o que faz para a comu-

nidade, tal como a lista dos artistas, as 
associações informar sobre um evento 
etc.

A quarta geração já está na sua prepa-
ração, esta nova versão do portal será 
um surpresa mas,... podemos dizer que 
nome é 'www.avoz.ca'. Já começamos 
desde 2020 a iniciar algumas mudan-
ças tal como um novo logo, uma maior 
presença na redes sociais, com a página 
facebook de A Voz de Portugal, o grupo 
do jornal A Voz de Portugal | Montreal, 
a crianção de um programa televisivo 
no canal FPTV | SIC e muito mais.

Desde julho o jornal A Voz de Portugal 
continua a sair semanalmente mas 1 vez 
por mês fica na forma digital. 

Esta transição é uma transição obriga-
tória porque o valor imprimir um jornal 
continua a augmentar e as ajudas não 

fica augmentando. 
Então a todas as semanas o jornal se 

vê na internet, mais ao menos, 19 000 
visitas e quando chega a versão digital, 
há jornais que chegam a quase 29 000 
visitantes numa semana. A semana pas-
sada foi uma delas, 29 438 vezes visto na 

internet, isto quer dizer, facebook, avoz.
ca/avozdeportugal.com e todos as ou-
tras redes sociais.

O que é que isto vai ser no futuro?
Não sabemos o que vai acontecer com 

A Voz de Portugal, mas uma coisa é cer-
ta é que podemos prolongar a existência 

do jornal para mais de 10 a 15 anos cor-
tando o pápel pouco a pouco.  É claro 
que o jornal vai continuar e que vamos 
apoiar o mais possível o formato em pa-
pel mas se não há publicidade suficien-
te, não haverá jornal, e será em formato 
digital. E podemos fazê-lo crescer em 

EVENTO DA SEMANA

Continuação da página 1

número de páginas, como 20 páginas e 
mesmo mais, depende da informação 
que será divulgada para os nosso leito-
res e colaboradores.

Uma das notícias mais triste é que a 
partir de novembro a "Livraria das Me-
mórias fechará as suas portas porque 
em 2 anos de pandemia vendemos so-
mente 1 livro. Com este espaço vazio a 
partir desta semana vamos vender todos 
os livros desta livraria em especial para 
dar espaçõ a nova tipografia/imprime-
ria que vai iniciar-se em novembro. Já 
lá vão vários meses que estamos a fazer 
testes e imprimir alguns trabalhos. Ago-
ra vai iniciar este novo projeto.

Vamos continuar este projeto que é A 
Voz de Portugal | Montreal e vamos re-
presentar a nossa comunidade por mui-
tos anos que seja em papel, nas redes 
sociais, no site 'avoz.ca', no Issuu, nas 
redes televisivas, Youtube e tudo o que 
poderá apresentar o nosso jornal que 
é um património jornalistico incrível 
para a comunidade. Não estamos no fim 
da nossa história, estamos certamente 
numa transição.

Parabéns! Que a caminhada que se inicia seja repleta de amor, felicidade, 
carinho e cumplicidade. Parabéns ao novo casal! Que este seja o 

destino de vocês: amar, viver e começar cada dia juntos.
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Pedofilia e clero: um estrondo para destruir a Igreja?
JOSÉ DE CARVALHO
Professor e 
Investigador de História 
carvalhojosecarvalho79@gmail.com

Todos ficamos escandalizados 
com episódios de pedofilia. 
Um caso, como sabemos, é gra-

ve. Vários casos, e na Igreja Católica, 
além de um pecado grave, é escandaloso e motivo de 
vergonha. Sim, vergonha! 

Contudo, e tal como tem sido recorrente aos longo 
dos últimos anos, especialmente no Pontificado de Ben-
to XVI, não é novidade para ninguém escrever que há 
uma «campanha negra», com base no «pânico moral», 
devidamente oleada, sobre os escândalos de abuso se-
xual de menores pelo clero. Esta é a primeira evidência. 
Repare-se que aqueles que são a favor da erotização dos 
mais novos, da distribuição gratuita de preservativos às 
crianças, da oferta de abortos a pedido e mudança de 
sexo aos menores, são os mesmos que procuram explo-
rar alguns casos de eventuais abusos de menores por 
elementos do clero. Exploram os abusos dos menores 
no seio da Igreja, mas não o fazem relativamente aos 
abusos nas instituições públicas, no seio das famílias, 
nos clubes desportivos ou nas escolas, por exemplo.

Contudo, e antes de avançar, é necessário esclarecer 
que não há nada de mais hediondo do que o abuso se-
xual de uma criança inocente. Ninguém foi mais severo 
a esse respeito do que Jesus Cristo: «Mas, se alguém fi-
zer cair em pecado um destes pequenos que crêem em 
mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de 
um moinho, e o lançassem no fundo do mar» (Mateus, 
18:6). 

Assim, ninguém deve ter maior indignação e severida-
de contra esse tipo de abuso do que os católicos. 

E se estivermos atentos à presente «campanha» leva-
-nos a perguntar se os actuais esforços - especialmente 
aqueles que tentam envolver Cardeais, Bispos e Padres - 
não apontam para uma associação entre «jornalistas» e 
«dissidentes católicos», numa tentativa de mudar o tipo 
de governo da Igreja de hierárquico para democrático. 

Esta possível associação de modo nenhum diminui 
a gravidade dos pecados cometidos. Contudo, ela ex-
plica aspectos de uma verdadeira «lenda negra» a nível 
mundial que veicula as mesmas sugestões e pressões 
para mudar a Igreja, a fim de que Ela se conforme com 
a «moral» do mundo paganizado. 

Segundo os media, a culpada dos pretensos abusos é 
a própria Igreja como instituição ultrapassada, porta-
dora de uma moral repressiva, mas também devido à 
sua posição sobre o homossexualismo e o celibato, sem 
esquecer a sua estrutura hierárquica. 

A pedofilia não tem nada a ver com celibato sacerdo-
tal. Não conheço padres ou freiras a pugnar pelo fim 
do celibato. O que vejo são os «não católicos» a insistir 
em tal coisa, numa tentativa crescente de fazer equivaler 
a Igreja Católica a uma confissão protestante. A sexua-
lidade dos padres é igual à dos restantes homens, mas 
configurada no sacrifício a Cristo. Apenas uma ultra-
-minoria terá comportamentos desviantes: sexo com 
mulheres e menos ainda que eventualmente pratiquem 
relações homossexuais ou pedófilas. Mas há sempre ex-
cepções para confirmar a regra e essas aparecem logo 
nas parangonas dos jornais e TVs. 

Deste modo, e ao invés de deixar claro que os crimes 
hediondos cometidos e os seus supostos encobrimentos 
vão contra os ensinamentos e as estruturas da Igreja, os 
jornalistas alegam que tais ensinamentos e estruturas 
são a causa dos crimes! Ao invés de mostrar como a 
sexualidade desenfreada é parte do problema, apresen-
tam o fim da «repressão sexual» como parte da solução. 

Contudo, e para os mais distraídos, nesta campanha 
já não se trata de «justiça», mas de perseguição à Igreja. 
Em França, por exemplo, o próprio método usado na 
«investigação» já deixava claro que não havia interesse 
nem na justiça, nem na verdade. Em primeiro lugar, é 
preciso que fique muito claro que não estamos a falar 
de números concretos, mas sim de estimativas. E mais: 
as estimativas baseiam-se em três fontes: os casos reve-
lados por vítimas que fizeram queixa; os casos sobre os 
quais foram encontradas referências em documentação 
da Igreja e, por fim, um inquérito levado a cabo junto da 
população maior de idade em França e que nos revela, 
desde o ano de 1950, 216 mil supostas vítimas de abuso 
sexual. 

E qual é a distribuição? 2700 vítimas tomaram a inicia-
tiva de denunciar os seus casos e 4800 vítimas referidas 
nos registos diocesanos. Isto significa que os restantes 
209.500 casos da estimativa foram calculados com base 
no tal inquérito feito à população. Um inquérito anóni-
mo e sem qualquer evidência ou provas desses supostos 
abusos. 

Posto isto, o que se pretende, como se já percebeu, é 
apenas perseguir a Igreja e seus membros. O Presiden-
te Macron e as autoridades avisaram, de imediato, que 
querem colocar em causa o segredo da confissão. Isto, 
para os mais distraídos, é anticlericalismo puro e duro. 
Já no século XIX o tentaram fazer. 

Além do mais, para esta gente, já não se trata de pro-
curar a verdade, mas perseguir, perseguir a Igreja e os 
seus ensinamentos. 

Finalmente, para os mais distraídos, a História revela 
que a Igreja «enfrentou outras tempestades» e delas saiu 
sempre reforçada. Assim, no meio da crise actual, de-
vemos pedir que os culpados sejam punidos e a Igreja 
expurgada dos seus escandalosos membros. 
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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. Posição estudada. Fruto da sea-
ra. 2. Eu te saúdo! (interjeição). Designação corrente 
que abrange os crustáceos e moluscos marinhos co-
mestíveis. 3. Concordância dos sons finais de dois ou 
mais versos. Aquele que nega a existência de Deus. 
4. Alojamento Local. Dar mios. Gracejar. 5. Carraça. 
6. Pouco frequente. Coloca dentro. 7. Excessivo. 8. 
Vazia. Fímbria. Presidente da República (abreviatu-
ra). 9. Espreita. Qualidade (popular). 10. Asseverar. 
Modo de dizer. 11. Ruminar. Pancada do relógio.
VERTICAIS: 1. Não continuar. Domesticar. 2. Curral 
de ovelhas. Rochedo ou acervo de rochedos à flor 
da água do mar, próximo da costa. 3. Preposição de-
signativa de falta. Compartimento num teatro onde o 
elenco se maquilha e veste antes de entrar em cena. 
4. Gostara muito. Argola. 5. Cheio de ira. A mim. 6. 
Silenciar. Matizar. 7. Érbio (símbolo químico). Rami-
ficação. 8. Espécie de albufeira. Peça de qualquer 
aparelho que se move com o pé. 9. Camada. Aperto 
com nó. 10. Admita. Inferior. 11. Flavo. Milésima par-
te do quilograma.

CRUZADAS

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 Primeira Visita de 
D. Pedro a Vítor Hugo

HUMBERTO PINHO DA SILVA
Cronista de Portugal

O livro: " Vitor Hugo chez 
lui", inclui a curiosa visita, 
Realizada pelo Imperador, 

a 22 de Maio de 1877, ao célebre 
poeta.

Não li a obra, mas a tradução, que Ramalho fez a 
30 de Julho, para a " Gazeta de Noticias"; mais tarde 
incluída, pela Livraria Clássica Editora, em: " Notas 
de Viagem".

D. Pedro II desejava, ardentemente conhecer Vítor 
Hugo, em pessoa, mas receava comparecer em sua 
casa. Resolveu, então, pedir-lhe, através da embaixa-
da brasileira, se lhe dava a honra de o vir visitar.

Respondeu-lhe Vítor Hugo, que não ia a casa de 
ninguém.

Combinaram, todavia, encontrarem-se no Senado; 
mas também não se concretizou.

Uma manhã, pelas nove horas, o Imperador, pôs de 
parte o receio e o protocolo, e bateu timidamente, à 
porta da casa de Vítor Hugo.

Segundo a tradução livre de Ramalho, o encontro 
decorreu deste jeito:

- " Peço-lhe Sr. Vítor Hugo, que me diga uma pala-
vra de animação; acho-me cheio de timidez" - disse 
D. Pedro.

O poeta ofereceu-lhe, gentilmente, um fauteuil.
D. Pedro II agradeceu, e continuou:
- " Sentar-me em um fauteuil ao lado de Vítor Hugo, 

eis o que verdadeiramente me produz o efeito de 
ocupar um trono."

E falando das monarquias, prosseguiu:
- " É preciso, não queremos demasiadamente mal 

aos meus colegas: são homens de tal forma rodeados, 
de tal modo traídos, por tal forma enganados, que na 
verdade eles não podem pensar como a gente pensa."

Ao que Vítor Hugo, respondeu:

- Oh! Vossa Majestade é único...felizmente
Como D. Pedro mostrasse gosto de conhecer a famí-

lia, Vítor Hugo mandou chamar os netos, que como 
avô, dedicara-lhes o livro: " L'Art D'être Grand-Père":

"Jeanne (menina de olhos azuis, que o poeta ama-
va enternecidamente) apresento-te o Imperador do 
Brasil."

E logo de seguida:
- " Tenho a honra de apresentar, meu neto Jeorge."
O Imperador fez-lhe um carinho, e:
-" Aqui, meu jovem amigo, não há senão uma ma-

jestade; é a do seu avô."
E virando-se para Jeanne:
- " Queres dar-me o prazer de me abraçar?...
Deu-lhe a face para o Imperador beijar.
-"Então?... vamos, abraça-me tu, que é o que eu te 

peço!"
Jeanne (a medo) abraça o pescoço de D. Pedro.
-"Bastará – Jeanne, bastará! Creio que não quererás 

dar o luxo de começar o teu dia esganando um Im-
perador!..."

A conversa continuou:
Contou-lhe, o poeta, a sua vida e seus hábitos, em 

Paris: todos os dias após o almoço dava uma volta 
pela cidade, no alto de um ómnibus. Prazer que o Im-
perador não podia...

-" Privado, eu, de trepar ao alto dos ómnibus. Mas 
de modo algum! É precisamente no alto dos ómnibus 
que eu tenho o meu lugar - um lugar de imperial." - 
Disse D. Pedro.

Vítor Hugo interroga-o se não receava sair tanto 
tempo do Brasil:

- " Não: eu sou substituído no Brasil por gente que 
vale tanto e que vale mais de que eu. Além do que, 
não perco o meu tempo aqui. Reino sobre um povo 
jovem e é principalmente em o esclarecer, em o guiar, 
em o melhorar, em o fazer progredir que eu desejo 
usar dos meus direitos...Ou antes...Não me exprimi 
bem...Eu tenho direitos. Do que uso apenas é do po-
der que recebi do acaso, da sorte e da herança da fa-
mília."

Vítor Hugo amaciando a voz:
-" A família de Vossa Majestade é venerável. Vossa 

Majestade é um filho de Marco Aurélio."
O aprazível encontro durou meio-dia. D Pedro foi 

convidado a jantar, no dia seguinte. Vítor Hugo ofe-
rece-lhe o último livro, com dedicatória: " A D. Pedro 
de Alcântara, Vitor Hugo."

Depois desta visita, a família de Vítor Hugo, tornou-
-se grande amiga do Imperador.

Os diálogos apresentados, foram transcritos, lite-
ralmente do livro: "Vitor Hugo chez lui", segundo a 
tradução livre de Ramalho Ortigão.
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HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

CRÓNICA

Singularidade Lusitana 

O recente holocausto da pedo-
filia e dos abusos sexuais no 
seio de estruturas da Igreja 

Católica, já medidos, no mínimo, 
em centenas de milhares, de parceria com a atitude 
tática passada com a análise do caso dos ARAUTOS 
DO EVANGELHO, alegando-se a necessidade de um 
estudo mundial, ao invés de operar o levantamento 
dos casos concretos surgidos, mereceu em Portugal 
um quase silêncio. Sobretudo por parte dos designa-
dos católicos praticantes.

Se aqueles dois temas vêm surgindo às centenas de 
milhares por quase todo o mundo – Bento XVI lá teve 
que reconhecer, no seu voo para Portugal, que o mal 
está dentro da Igreja –, a verdade é que em Portugal 
(quase) não surgem queixosos... Uma realidade que se 
consubstancia num acontecimento quase-impossível. 
E, como pude já escrever, esta ausência de queixas 
constitui-se num isomorfismo do objetivo apoio dos 
portugueses ao Estado Novo: não viu, não ouviu, não 
sabe, não pensa, obedece. Indubitavelmente, Portu-
gal constitui um verdadeiro maná para todo o tipo de 
grande criminalidade, uma vez que nunca se vê, nem 
ouve, nem sabe, não se pensa e obedece-se.

Também do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa o 
que desta vez sobreveio, ao redor deste holocausto, 
foi a ausência. Desta vez, não o ouvimos recriminar 
tal vastíssima criminalidade consentida e escondida, e 
tudo ao longo de décadas. Silêncio...

De modo concomitante, também dos partidos polí-
ticos se não escutou uma só palavra. Até Rui Rio, que 
em geral se lançava em todo o tipo de críticas sobre 
temas silenciados, não se determinou a dizer uma só 
palavra. De novo o silêncio...

Em tempo de badalado ecumenismo, seria de esperar 
que os restantes cultos principais saíssem a terreiro, 
condenando tais crimes brutais contra crianças sem 
meios, mas a verdade é que também daqueles se não 
ouviu uma só crítica a tais brutalidades.

Finalmente, apenas a grande comunicação social se 
determinou a apontar tais crimes, mas a anos-luz do 
que pôde ver-se com a TVI naquela sequência de uma 
dezena de programas sobre alegados casos – não che-
gou a uma mão cheia – passados no seio da IURD. Ca-
sos que, afinal, terão sido, se percebi bem, mal conta-
dos. Infelizmente, perante este holocausto mundial da 
pedofilia e dos abusos sexuais no seio de estruturas da 
Igreja Católica Romana, simplesmente (quase) nada.

Finalmente, também a Circulatura do Quadrado se 
saldou num arrazoado barulho, mas sem uma conclu-
são adequada: está-se perante um problema que se su-
porta na estrutura da própria Igreja Católica Romana, 
que se constitui num novo e verdadeiro holocausto, e 
que, por isso mesmo, devia ser tratado, no plano in-
ternacional, por estruturas independentes da Igreja, 
mas lideradas por comissões judiciárias realmente in-
dependentes e internacionais. Infelizmente, também a 
Circulatura do Quadrado se coloca, sempre que estes 
temas são tratados, numa posição de autêntico tudo 
em nada. E – note-se – este ainda é o caso onde tais 
temas são tratados de um modo menos mau. Isto, caro 
leitor, é que é o Estado de Direito Democrático, sem-

pre tão badalado pelos que, em catadupa, nos surgem 
nos ecrãs dos televisores. 

Enfim, uma lástima, infelizmente em torno de uma 
realidade que está aí para continuar.
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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

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau na caçarola à conventual

INGREDIENTES: 
3 postas de bacalhau demolha-
das; 4 ovos cozidos; 1 pimento 
verde; 2 cebolas; 2 dentes de 
alho; 30 ml de azeite; 50 g de  
manteiga; 40 g de salsa; 2 co-
lheres (sopa) de vinagre; Sal e 
pimenta q.b.

PREPARAÇÃO: 
    Limpe o bacalhau de pele e espinhas, corte-o em lâminas grossas e disponha-
-as numa caçarola de barro.
    Descasque e corte as cebolas em rodelas e os alhos em lâminas e espalhe 
também pela caçarola.
    Limpe e corte o pimento em tiras. Descasque os ovos e corte-os ao meio ou em 
rodelas. Disponha tudo harmoniosamente na caçarola.
    Termine com a salsa picaca e coloque a manteiga no centro. Regue com o vi-
nagre e o azeite, salpique com pouco sal e pimenta, e leve ao forno, pré-aquecido 
a 165ºc, durante 35 minutos.

EMPREGOSEMPREGOS

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

ENCONTROS

2 paisagistas / tirar a neve
1 pintor
1 Mecânico Júnior ou Mecânico de Maquinaria Pesada
1 Técnico de Infraestrutura
1 Eletricista Aprendiz 1 ou 2 
   (para Departamento de Proteção contra Incêndio)
1 trabalhador de limpeza / manutenção

Todos estes empregos são de tempo 
inteiro, o salário deve ser discutido. 

CONTACTAR
NELSON CORREIA

514-566-6496 
PARA MAIS INFORMAÇÕES

Senhora quem tem uma boa idade está a procura de um 
homem de mais ao menos 75 anos que está cansada de 
ficar sozinha, gostaria de fazer um vida a dois. Sou boa 
cozinheira e que tem as duas vacinas. Quer homem sem 
problemas e sem compromissos. 514-452-7824

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

Procuro senhora com mais ou menos 60 anos para fazer 
uma vida junta. Tenho casa toda mobilada para vida ga-
rantida. 450-669-4885

Procura senhora para fazer limpeza de 
uma casa em situada em Outremont para 
as segundas-feiras de 3 a 4 horas de traba-
lho. Estamos a procura de uma pessoa em 
que podemos fazer confiança  para manter 
a casa "SPIC & SPAN" e que fala um pouco 
de inglês. 514-272-1317
- Não enviar um texto sff. Por favor telefona, 

vai receber um bom salário.
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†

ANUNCIOS

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

Precisa-se de um  cozinheiro/a com expe-
riência na grelha. 514-293-8450

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

NECROLOGIA

JOSÉ JACINTO RAPOSO
1956-2021

Você pode derramar lágrimas 
porque ele se foi

ou você pode sorrir 
porque ele estava vivo...

Você pode fechar os olhos e orar para 
que ele volte

ou você pode abrir os olhos e ver tudo 
que ele deixou.

Seu coração pode estar vazio 
porque você não pode vê-lo

ou você pode estar cheio de amor 
que você compartilhou.

Você pode virar as costas 
amanhã e viver ontem

ou você pode estar feliz por amanhã 
por causa de ontem.

Você só pode se lembrar dele que ele se 
foi ou você pode valorizar a memória 

que o deixou viver

Você pode chorar e fechar sua mente, 
ficar vazio e virar as costas

ou você pode o que ele queria SORRIR, 
ABRIR OS OLHOS, AMAR 

E IR EM SEGUIDA

Faleceu em Montreal no dia 17 de outubro de 
2021, com 65 anos. O senhor José Jacinto 
Raposo, natural de Fajã de Baixa, São Mi-
guel, Açores. Esposo da senhora Angelina 
Pinheiro. Deixa na dor a sua esposa, filhas 
Melanie (Michael), Kimberly (Sadri), Mathew. 
Neta Vanessa e Neto Tiago, cunhado Manuel 
Puga (Conceição), cunhada Connie, irmãos 
Teofilo e João Luís e sua irmã Conceição, so-
brinhos/as e restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778

O velório terá lugar, quinta-feira, dia 21 de ou-
tubro de 2021 das 14h às 17h e das 19h às 
21h. O funeral terá lugar, sexta-feira, dia 22 de 
outubro de 2021 às 10h na igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

†
NECROLOGIA

†

Senhora de idade procura uma senhora para 
tomar conta durante a noite, para que ela não fica 

sozinha em casa. Contactar: 514-843-6165
ou 514-574-3247 ou 514-699-4605

LUCIANO SOUSA SILVEIRA
1931-2021

Faleceu em Mon-
treal no dia 18 de 
outubro de 2021, 
com 89 anos. O 
senhor Luciano 
Sousa Silveira, na-
tural de Relva, São 
Miguel, Açores. 
Esposo da senho-
ra Adriana Soares. 
Deixa na dor a 
sua esposa, filha 
Ana Maria Soares 
Silveira, seu filho 
Luciano Soares 
Silveira (Diane 
Leonard). Netos/as 
Leonard, Isabele, 
Leonard, Alexan-
dre. Seu irmão Gui-
lhermo (Isabele) Suas irmãs Laura e Senhorinha (João 
Martins), sobrinhos/as e restantes familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. Saint Laurent, Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778

O velório terá lugar, terça-feira, dia 26 de outubro de 
2021 das 18h às 21h e quarta-feira das 9h às 11h. Se-
guir-se-à o funeral às 11h30 na igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem Haja.

†

MARIA MERCÊS MACEDO
Faleceu em Montreal no dia 
13 de outubro de 2021, com 
94 anos. A senhora Maria 
Mercês Macedo, natural da 
Vila de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores. 

Deixa na dor seus sobrinhos/
as e era irmã dos já falecidos 
Maria, Rosa, Teresa, Concei-
ção, José, Isaura e restantes 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. Saint Laurent, 
Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778

O velório terá lugar, terça-feira, dia 19 de outubro de 
2021 das 18h às 21h e quarta-feira das 9h às 11h. Se-
guir-se-à o funeral às 11h30 na igreja Santa Cruz. Vai 
ser sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem Haja.

OLIVIA FERNANDES DA SILVA
Faleceu em Montreal no dia 9 
de outubro de 2021, com 90 
anos. A senhora Olivia Fer-
nandes Da Silva, natural de 
de Santo António, Funchal, 
Madeira, Portugal. Ela deixa 
na dor filhos, netos, neta, bis-
netos, e restantes familiares.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. Saint Laurent, 
Montreal
www.memoria.ca
T: 514-277-7778

O funeral foi sexta-feira, 15 de outubro de 2021 às 10h 
na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem Haja.
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CARNEIRO: Carta da Semana: 9 de Paus, que sig-
nifica Força na Adversidade. Amor: O seu erotismo 
e criatividade vão fazer milagres na sua relação, o 
seu par gostará da surpresa. Saúde: Período sem 

problemas. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: A Imperatriz, que signi-
fica Realização. Amor: O ciúme não é um bom con-
selheiro, aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Po-
derá sofrer de algumas dores de cabeça fortes, que 

indicam que precisa de repousar mais. Dinheiro: Graças ao 
seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro extra.
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, 
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Con-
verse com o seu par, só ganhará com isso. Aprenda 

a aceitar-se na sua globalidade, você não tem que ser um 
Super-Homem! Saúde: Descanse quando o seu corpo pe-
dir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local de traba-
lho. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: 8 de Ouros, 
que significa Esforço Pessoal. Amor: Pense mais 
com o coração do que com a razão. Que a luz da 

sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: Cuide 
melhor da sua saúde espiritual procurando ter pensamen-
tos mais positivos. Dinheiro: As suas economias podem 
sofrer uma quebra. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que sig-
nifica Viagem Inesperada. Amor: Procure encontrar 
mais tempo na sua vida para estar com as pessoas 

que realmente ama. Saúde: Não cometa excessos alimen-
tares. Dinheiro: Não se deixe manipular pelos seus próprios 
pensamentos! Confie mais nas suas capacidades.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, 
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Os mo-
mentos de confraternização familiar estão favoreci-
dos. Não perca o contacto com as coisas mais sim-

ples da vida. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais 
equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que 
não significa que se pode deixar levar pelos impulsos con-
sumistas. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: A Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Os seus familia-
res precisam de maior atenção da sua parte. Seja 

carinhoso. Saúde: Cuidado com possíveis dores de cabe-
ça. Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, Agitação. Amor: Não des-
carregue nas pessoas de quem mais gosta a má 

disposição. A felicidade é de tal forma importante que deve 
esforçar-se para a alcançar. Saúde: Procure fazer um regi-
me alimentar equilibrado e variado, só terá a ganhar com 
isso. Dinheiro: Período pouco favorável para contrair em-
préstimos. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: O Papa, que sig-
nifica Sabedoria. Amor: Os seus amigos poderão 
estranhar a sua ausência, não se afaste deles. Que 

o Amor e a Amizade sejam uma constante na sua vida! 
Saúde: Evite fazer muitos esforços físicos, respeite o seu 
corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá um aumento 
significativo. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Valete de Ou-
ros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Po-
derá ter de enfrentar uma forte discussão com um 

dos elementos da sua família. Seja verdadeiro, a verdade 
é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. Saúde: O 
cansaço irá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta 
bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gas-
tos. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense 
que as pessoas são todas iguais, não descarregue 

na pessoa que tem a seu lado o que outras lhe fizeram 
que o deixou magoado. Seja honesto consigo próprio, não 
tenha receio de reconhecer os seus erros. Saúde: Procure 
com maior frequência o seu médico de família.
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. Amor: A harmonia está bem pre-
sente no ambiente familiar. Tanto a tristeza como a 
alegria são hábitos que pode educar, cabe-lhe a si 

escolher qual deles prefere! Saúde: Cuidado com o siste-
ma nervoso, pois está fragilizado.
Dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área da sua 
vida. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

A esperança
de um futuro risonho 

No passado domingo, comemorou-
-se o Dia Internacional da Erradi-
cação da Pobreza, sem que tenha 
reparado em grandes momentos 

para assinalar a data entre nós, embora as estatísticas 
continuem a registar números que não podem deixar 
o Governo Regional e a comunidade açoriana em ge-
ral descansados, porque urge inverter a situação, para 
sairmos da cauda da região mais pobre e mais desigual 
do país.

Os sinais mais evidentes residem no facto da taxa dos 
que recebem o Rendimento Social de Inserção é três 
vezes a proporção do resto do país, bem como a cir-
cunstância de que mais de metade da população ativa 
se ficar pelo ensino básico, ou termos as médias mais 
baixas no ensino secundário e a taxa de retenção mais 
elevada.

Por outro lado, nos Açores, a esperança média de vida 
é mais baixa, a taxa de obesidade é maior e é aqui que 
se bebe mais e se fuma mais em todo o país. Trata-se de 
uma lista complicada que importa inverter, porquanto 
tudo isto leva-nos a registar o índice de poder de com-
pra per capita que se situa atrás de todas as regiões, o 
que resulta na desigualdade de rendimentos, entre os 
cidadãos do Continente e os dos Açores. 

Por tudo isto, o Governo Regional dos Açores diz ser 
urgente impedir que os pobres se tornem ainda mais 
pobres e Artur Lima, que tem a seu cargo no governo a 
área da solidariedade, tem considerado a pobreza uma 
das questões estruturais dos Açores que precisa de ser 
seriamente encarada na nossa Região.

Como tal, o Governo Regional começa a imprimir 
uma nova dinâmica no combate à pobreza, estando 
em curso uma avaliação e um ajuste da Estratégia Re-
gional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-
2028, tendo em vista acabar com as formas de perpe-
tuação da pobreza ou com os caminhos seguidos até 
aqui para o avolumar da pobreza envergonhada ou o 
passar de geração em geração, cuja realidade empurra 
os Açores para uma situação pesarosa, numa Região 
pobre dentro da faustosa Europa Comunitária.

Acreditamos numa nova estratégia para combater a 

pobreza, tarefa que compete a todas as instituições que 
lidam com este fenómeno, pois é notório o insucesso 
nesta área, apesar de todo o trabalho já empreendido 
para se tentar contornar esta dura realidade em que se 
vive nos Açores.

Esta na hora de avançar determinadamente para o 
combate a este flagelo, tendo como objetivo que os 
cidadãos e as famílias pobres possam superar efetiva-
mente o limiar da pobreza, qualificando-os com ferra-
mentas da formação de forma articulada e integrada 
com os serviços de saúde e de ação social do Governo 
Regional. A própria formação de jovens e adultos tem 
de os habilitar para um eventual prosseguimento de 
estudos, ou seja melhor formação.

Por outro lado, há que combater a pobreza não so-
mente com estruturas materiais, subsídios, equipa-
mentos ou apoios à habitação, mas também com es-
truturas imateriais, basilares na construção de uma 
sociedade desenvolvida. 

De facto, há necessidade de se estimular a aquisição 
de competências por parte das famílias identificadas 
como disfuncionais, que vivem situações de pobreza 
em função da má gestão do orçamento familiar, dado 
que, em muitos casos, se observa falta de competências 
parentais, contexto que contribui diretamente para a 
perpetuação da pobreza intergeracional. 

José Manuel Bolieiro tem lembrado o desafio da ONU 
de, até 2030, para ser erradicada a pobreza no mundo e 
os Açores não podem estar fora deste, declarou o Pre-
sidente do Governo. Para o Presidente do Governo, 
existe uma reforma de mentalidades, nomeadamente 
no mundo financeiro, que aliadas às políticas públicas 
devem potenciar a criação de instrumentos verdadei-
ramente eficazes no combate à pobreza e melhor dis-
tribuição de riqueza criada.

Há que acertar o passo para darmos o salto qualita-
tivo nos Açores, pelo que é de enaltecer que as novas 
políticas de emprego começam a dar resultados, no-
meadamente o desemprego jovem, sobretudo dando 
atenção à situação dos jovens nem-nem, entre os 20 e 
os 34 anos que nem estão empregados nem em educa-
ção ou formação o que que mostra as debilidades do 
mercado de trabalho jovem, uma realidade também 
aqui nas nossas ilhas. 
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"Squid Game", o novo fenómeno da Netflix
A polémica e violenta série “Squid Game” é a 

mais popular do momento, tendo alcançado 
o primeiro lugar na lista dos 10 mais vistos 

da Netflix em 90 países, com o co-CEO da Netflix, 
Ted Sarandos, a afirmar que há “uma probabilidade 
muito boa de que seja o nosso maior programa de 
todos os tempos”, ultrapassando mesmo os suces-
sos anteriores de produções num idioma não inglês, 
caso de “La Casa de Papel”.

A série sul-coreana tem liderado, por exemplo, o top 
diário da Netflix em Portugal, Estados Unidos, Argen-
tina, Brasil, Chile, Japão, México, Canadá, Qatar ou 
Uruguai.

O drama, num total de nove episódios, acompanha 
um grupo de indivíduos que aceitam um estranho 
convite para competir em jogos infantis. “O prémio 
que os espera é tentador, mas as consequências são fa-
tais”, adianta no teaser a Netflix.

Assim após receberem um misterioso convite, 456 
pessoas de vários contextos sociais, em risco e a pre-
cisarem desesperadamente de dinheiro são fechadas 
num local secreto para disputar jogos pela hipótese de 
ganhar 45,6 mil milhões de wons”, o que equivale a 33 
milhões de euros, adianta o serviço de streaming.

Jogos mortais aplicados ao imaginário infantil
Dani Di Placido, especialista da FORBES em cine-

ma, televisão e cultura pop, salienta que o conceito de 
“Squid Game” (“O Jogo da Lula”, numa tradução para 
português) está longe de ser original: “Vimos jogos 
mortais aplicados ao entretenimento em Battle Royal, 
The Hunger Games e Westworld. É o tema (e a execu-
ção) que ressoa tão fortemente com o público”.

Um dos segredos para o êxito da série está no facto 
de beber na nostalgia de jogos da infância, caso do po-

pular “Macaquinho do Chinês”. Contudo, as garridas 
cores dos cenários acabam por contrastar com o terror 
que se instala.

A tranquilidade das memórias infantis é tornada per-
versa por esta competição extrema, causando descon-
forto no espetador.

Metáfora sobre a sociedade atual
Outro está no facto de, apesar da sua “violência hor-

rível ser extremamente exagerada”, “Squid Game” con-
segue “refletir o sentimento do momento presente, da 
mesma forma que os decrépitos e enganosos gover-
nantes de Game of Thrones refletiam a apatia e a rai-
va do público em relação ao processo político”, opina 
Dani Di Placido.

Numa metáfora sobre o poder, o dinheiro, a manipu-
lação, a ambição desmedida e o desespero, esta série 
tem uma atmosfera densa onde a fuga se torna impos-
sível. Os jogadores estão vigiados por guardas de ver-

melho, sem rosto, uma solução plástica que acentua a 
insensibilidade dos executantes desta sociedade distó-
pica que é recriada na série.

O protagonista Seung Gi-hun endividou-se e ficou 
desesperado depois de perder o seu emprego, devido a 
ter entrado em greve e ter sido espancado pela polícia; 

segundo ele, os executivos “arruinaram 
a empresa e responsabilizaram-nos”.

Vício do jogo
Gi-hun, que é apresentado como uma 

pessoa desagradável, gastando o dinhei-
ro da sua mãe, ganho com muito sacri-
fício, no vício do jogo, surge desde logo 
como uma das personalidades mais em-
páticas num um jogo repleto de socio-
patas oportunistas.

“Gi-hun pode ser um exemplo péssi-
mo do capitalismo, mas ele consegue 
manter a sua humanidade durante as 
horas mais desesperantes do jogo”, refe-
re Di Placido.

“Squid Game é bem-sucedido devi-
do à sua capacidade de identificação enervante; uma 
corporação sem rosto que se refere aos seus jogadores 
mais por número do que pelo nome, exigindo que ar-
risquem as suas vidas, com a promessa de um cofre 
de dinheiro a pairar sobre as suas cabeças, realmente 
ressoa com os telespectadores – especialmente durante 
a pandemia”, aponta o especialista da FORBES.

Escrito em 2009, Squid Game foi, ironicamente, “qua-
se sufocada pelo sistema que critica, tendo sido rejeita-
da pelos estúdios durante uma década inteira, antes de 
receber o sinal verde da Netflix”, frisa Di Placido.
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FASE DE FASE DE 
GRUPOSGRUPOS

GRUPO C P J V E D
1-Ajax 6 2 2 0 0
2-Borussia Dortmund 6 2 2 0 0
3-Besiktas 0 2 0 0 2
4-Sporting 0 2 0 0 2

GRUPO D P J V E D
1-Sheriff 6 2 2 0 0
2-Real Madrid 3 2 1 0 1
3-Internazionale 1 2 0 1 1 
4-Shakhtar Donetsk 1 2 0 1 1
GRUPO E P J V E D
1-Bayern München 6 2 2 0 0
2-Benfica 4 2 1 1 0
3-Dynamo Kyiv 1 2 0 1 1
4-Barcelona 0 2 0 0 2

GRUPO F P J V E D
1-Atalanta 4 2 1 1 0
2-Young Boys 3 2 1 0 1
3-Manchester United 3 2 1 0 1
4-Villarreal 1 2 0 1 1
GRUPO G P J V E D
1-Red Bull Salzburg 4 2 1 1 0
2-Sevilla 2 2 0 2 0
3-Wolfsburg 2 2 0 2 0
4-Lille 1 2 0 1 1
GRUPO H P J V E D
1-Juventus 6 2 2 0 0
2-Chelsea 3 2 1 0 1
3-Zenit 3 2 1 0 1
4-Malmö 0 2 0 0 2

GRUPO A P J V E D
1-Paris SG 4 2 1 1 0
2-Club Brugge 4 2 1 1 0
3-Manchester City 3 2 1 0 1
4-RB Leipzig 0 2 0 0 2
GRUPO B P J V E D
1-Liverpool 6 2 2 0 0
2-Atlético Madrid 4 2 1 1 0
3-FC Porto 1 2 0 1 1
4-Milan 0 2 0 0 2

2021/10/19 FC PORTO 15:00 MILAN

2021/10/19 BESIKTAS 12:45 SPORTING

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-Crvena zvezda 6 2 2 0 0
2-SC Braga 3 2 1 0 1
3-Ludogorets Razgrad 1 2 0 1 1
4-Midtjylland 1 2 0 1 1
2021/09/16 Crvena zvezda 2-1 SC Braga
2021/09/30 SC Braga 3-1 Midtjylland
2021/10/21 Ludogorets Razgrad 12:45 SC Braga
2021/11/04 SC Braga 15:00 Ludogorets Razgrad
2021/11/25 Midtjylland 12:45 SC Braga
2021/12/09 SC Braga 15:00 Crvena zvezda

2021/10/20 BENFICA 15:00 BAYERN MÜNCHEN

 P J V E D P J V E D GM GSGM GS

1-Atlético Mineiro 56 26 17 5 4 42 19
2-Flamengo 46 24 14 4 6 46 21
3-Fortaleza 45 27 13 6 8 35 30
4-Palmeiras 43 26 13 4 9 38 32
5-Red Bull Bragantino 42 26 10 12 4 42 31
6-Corinthians 40 26 10 10 6 28 23
7-Internacional 39 26 10 9 7 34 27
8-Fluminense 36 26 9 9 8 25 27
9-Cuiabá 35 27 7 14 6 26 26
10-Athletico Paranaense 34 26 10 4 12 32 33
11-Atlético Goianiense 34 26 8 10 8 22 24
12-América Mineiro 32 27 7 11 9 25 29
13-Ceará 31 25 6 13 6 24 27
14-São Paulo 31 26 6 13 7 21 26
15-Santos 29 26 6 11 9 23 32
16-Bahia 28 26 7 7 12 28 38
17-Juventude 28 27 6 10 11 27 36
18-Sport 27 27 6 9 12 14 22
19-Grêmio 26 25 7 5 13 23 30
20-Chapecoense 13 27 1 10 16 24 46

Ibrahimovic não será titular no Dragão
e uma das razões para isso é Pepe

Zlatan Ibrahimovic não será titular na deslocação do 
Milan ao Estádio do Dragão, para a partida frente ao 
FC Porto. Quem o revelou foi Stefano Pioli, técnico 
dos rossoneri, e uma das justificações é... Pepe.

«O Zlatan está bem, mas no sábado jogou apenas 15 
minutos [frente ao Hellas Verona]. Acho que pode jo-
gar mais tempo, mas ainda não está pronto para ser 
titular. E com o Pepe seria um duelo físico e tempera-
mental», afirmou, em conferência de imprensa.

O emblema italiano joga no Porto depois de duas 
derrotas nas duas primeiras jornadas da Champions. 
Por isso mesmo, esta partida é decisiva, assim como a 
partida em Itália.

«O duplo confronto com o FC Porto vai ser decisivo, 
depois de duas derrotas que não refletem o desempe-
nho do Milan na Europa até agora. Amanhã [terça-
-feira] é mais um passo para voltar ao topo, porque o 
caminho ainda é longo», referiu.

O treinador de 55 anos reservou elogios à equipa de 
Sérgio Conceição, com um nome em destaque: Luis 
Díaz.

«Amanhã vamos defrontar um adversário sólido e 
compacto, com jogadores técnicos e rápidos. O FC 
Porto está habituado a jogar na Liga dos Campeões, é 

uma equipa de alto nível, mas aproveitámos esta pau-
sa de duas semanas para estudar bem o adversário», 
revelou.

«Um jogador a temer? Se tiver de indicar algum, es-
colho o Luis Díaz, fiquei impressionado com ele», ati-
rou. O FC Porto-Milan joga-se esta terça-feira, a partir 
das 15h00. 

FIFA vai discutir calendário e Mundial
a cada dois anos com selecionadores
A FIFA vai discutir com os selecionadores das 

equipas nacionais masculinas um possível 
novo calendário internacional a partir de 

2024, assim como a realização do Mundial a cada 
dois anos, revelou o organismo.

Segundo o comunicado publicado no sítio oficial 
da entidade que rege o futebol mundial, as reuniões 
virtuais vão decorrer na terça e quinta-feiras e serão 
conduzidas pelo diretor de desenvolvimento da FIFA, 

o antigo treinador francês Arsène Wenger.
Além dos dois temas principais, outros assuntos 

como a saúde mental dos jogadores e as datas FIFA 

serão discutidas.
«Como selecionadores de futebol masculino, a sua 

contribuição é essencial. As oportunidades que temos 
para nos encontrar são raras, mas temos de as aprovei-
tar, porque este diálogo ajuda-nos a todos a proteger 
o lugar extraordinário que o futebol ocupa no mundo 
e a tornar o nosso desporto verdadeiramente global», 
defendeu Wenger, citado na nota.

O presidente da FIFA pediu esta segunda-feira, nova-
mente, uma reforma do 
calendário internacional 
e a organização do Cam-
peonato do Mundo de 
dois em dois anos.

«Ninguém está satisfei-
to com a situação atual e 
algo deve mudar», referiu 
Gianni Infantino, duran-
te uma conferência de 
imprensa em Buenos Ai-
res, com o presidente da 
Federação Argentina de 
Futebol (AFA), Claudio 
Tapia.

Infantino prevê que essa 
reforma trará maiores 
benefícios económicos 
para as federações: «Hoje, 
existem competições de 
futebol que rendem mui-
to mais dinheiro do que o 

Campeonato do Mundo e o dinheiro ganho é distri-
buído entre um número muito pequeno de clubes».
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1-Benfica	 21	 8	 7	 0	 1	 19	 		5
2-FC Porto 20 8 6 2 0 18   5
3-Sporting 20 8 6 2 0 13   4
4-Estoril	Praia	 15	 8	 4	 3	 1	 12	 		7
5-Portimonense 14 8 4 2 2   8   4
6-SC	Braga	 13	 8	 3	 4	 1	 12	 		8
7-V.	Guimarães	 10	 8	 2	 4	 2	 		9	 		7
8-Boavista	 10	 8	 2	 4	 2	 11	 11
9-Gil	Vicente	 		9	 8	 2	 3	 3	 10	 10
10-CD	Tondela	 		9	 8	 3	 0	 5	 12	 14
11-Paços	de	Ferreira   9 8 2 3 3   8 11
12-FC	Vizela	 		8	 8	 1	 5	 2	 		7	 13
13-Marítimo	 		7	 8	 1	 4	 3	 		6	 		9
14-Moreirense   7 8 1 4 3 10 16
15-Santa	Clara	 		6	 8	 1	 3	 4	 		6	 16
16-FC	Arouca	 		5	 8	 1	 2	 5	 		8	 16
17-Belenenses SAD   4 8 0 4 4   5 12
18-FC	Famalicão	 		3	 8	 0	 3	 5	 		8	 14

 PTS  J V E   D GM   GS

8ª JORNADA

1-Feirense 18 8 6 0 2 13   6
2-Rio	Ave	 17	 8	 5	 2	 1	 19	 11
3-Casa	Pia	 14	 8	 4	 2	 2	 14	 		7
4-Benfica	B	 14	 7	 4	 2	 1	 15	 		8
5-FC	Penafiel	 13	 8	 4	 1	 3	 		7	 		7
6-GD	Chaves	 12	 8	 3	 3	 2	 16	 13
7-CD	Mafra	 11	 8	 3	 2	 3	 		9	 		8
8-Est.	Amadora	 11	 8	 3	 2	 3	 13	 13
9-Nacional	 11	 8	 3	 2	 3	 12	 11
10-Leixões 11 8 3 2 3 11 11
11-SC	Covilhã	 10	 8	 2	 4	 2	 		7	 10
12-A. de Viseu 10 8 3 1 4 11 16
13-FC Porto B   9 7 2 3 2 11 12
14-Trofense	 		7	 7	 1	 4	 2	 		5	 		8
15-Varzim	 		6	 7	 1	 3	 3	 		9	 12
16-Vilafranquense	 		6	 8	 1	 3	 4	 		7	 13
17-Farense	 		4	 7	 0	 4	 3	 		9	 14
18-Académica	OAF	 		2	 7	 0	 2	 5	 		6	 14

 PTS  J V E D GM GS

01/10 Marítimo 0-0 Moreirense
  FC Famalicão 1-2 Guimarães
02/10 FC Vizela 1-1 Santa Clara
  FC Porto 2-1 Paços de Ferreira
  FC Arouca 1-2 Sporting
03/10 Belenenses 0-2 CD Tondela
  Benfica 0-1 Portimonense
  Estoril Praia 2-2 Gil Vicente
  SC Braga 2-2 Boavista

9ª JORNADA
22/10 V. Guimarães 15:15 Marítimo
23/10 Sta Clara 10:30 Famalicão
  CD Tondela 13:00 FC Porto
  Sporting 15:30 Moreirense
24/10 P. Ferreira 10:30 FC Arouca
  FC Vizela 13:00 Benfica
  Portimonense 15:30 E. Praia
25/10 Gil Vicente 14:00 SC Braga
  Boavista 16:15 Belenenses

7ª JORNADA
10/10 Rio Ave 2-1 Vilafranquense
  SC Covilhã 1-1 Nacional
  CD Mafra 1-1 Casa Pia
  Leixões 2-0 Feirense
  GD Chaves 3-1 FC Penafiel
  Est. Amadora 4-0 A. Viseu
27/10 Varzim 10:30 Benfica B
  Académica 10:30 FC Porto B
13/11 Farense 6:00 Trofense

8ª JORNADA
22/10 A. de Viseu 13:00 Varzim
  Vilafranquense 13:00 Leixões
23/10 FC Penafiel 6:00 Rio Ave
  Casa Pia 9:00 GD Chaves
  FC Porto B 10:30 Farense
  Benfica B 13:00 Académica
24/10 Feirense 6:00 E. Amadora 
  Nacional 9:00 CD Mafra
  Trofense 14:30 SC Covilhã

 P J
1-Chelsea 16 7
2-Liverpool 15 7
3-Manchester City 14 7
4-Manchester United 14 7
5-Everton 14 7
6-B&H Albion 14 7
7-Brentford 12 7
8-Tottenham 12 7
9-West Ham 11 7
10-Aston Villa 10 7
11-Arsenal 10 7
12-Wolverhampton 9 7
13-Leicester City 8 7
14-Crystal Palace 7 7
15-Watford 7 7
16-Leeds United 6 7
17-Southampton 4 7
18-Burnley 3 7
19-Newcastle 3 7
20-Norwich City 1 7

INGLATERRA
PREMIER
LEAGUE

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J
1-Napoli 21 7
2-Milan 19 7
3-Internazionale 17 7
4-Roma 15 7
5-Fiorentina 12 7
6-Bologna 11 7
7-Atalanta 11 7
8-Juventus 11 7
9-Lazio 11 7
10-Empoli 9 7
11-Torino 8 7
12-Hellas Verona 8 7
13-Udinese 8 7
14-Sassuolo 7 7
15-Sampdoria 6 7
16-Genoa 5 7
17-Venezia 5 7
18-Salernitana 4 7
19-Spezia 4 7
20-Cagliari 3 7

 P J
1-Paris SG 24 9
2-Lens 18 9
3-Nice 16 8
4-Angers 16 9
5-Marseille 14 8
6-Monaco 14 9
7-Lorient 14 9
8-Lille 14 9
9-Nantes 13 9
10-Lyon 13 9
11-Rennes 12 9
12-Strasbourg 11 9
13-Montpellier 10 9
14-Stade de Reims 10 9
15-Clermont 10 9
16-Bordeaux 7 9
17-Troyes 6 9
18-Metz 6 9
19-Brest 4 9
20-Saint-Étienne 4 9

ITÁLIA
SERIE A

FRANÇA
LIGUE 1

GRUPO EAST P J
1-NE Revolution 66 30
2-Nashville SC 48 29
3-Philadelphia U. 46 29
4-Orlando City 45 29
5-Atlanta United 42 29
6-DC United 41 29
7-CF Montréal 41 29
8-New York City FC 40 29
9-NY Red Bulls 40 29
10-Columbus Crew 37 29
11-Inter Miami CF 32 29
12-Chicago Fire 28 30
13-Toronto FC 25 29
14-FC Cincinnati 20 29

MLS
1ªLIGA

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

ESPANHA
1ª LIGA

GRUPO WEST P J
1-Seattle Sounders 57 29
2-Sporting KC 52 29
3-Colorado Rapids 51 29
4-Portland Timbers 46 29
5-Real Salt Lake 45 29
6-Minnesota United 41 29
7-Vancouver W. 40 29
8-LA Galaxy 39 29
9-Los Angeles FC 37 29
10-SJ Earthquakes 33 29
11-Houston Dynamo 30 30
12-FC Dallas 28 29
13-Austin FC 25 29

3ª ELIMINATÓRIA
2021/10/15 Académica OAF 0-4 FC Famalicão
  Sintrense 0-5 FC Porto
  Belenenses 0-4 Sporting
2021/10/16 FC Oliv. Hospital 0-1 V. Guimarães
  Vilafranquense 3-2 (a.p.) Real SC
  SC Espinho 0-1 (a.p.) Caldas SC
  Leixões 5-1 Länk Vilaverdense
  Valadares Gaia 1-3 Casa Pia
  Oriental Dragon FC 2-3 (a.p.) Moreirense
  USC Paredes 3-1 Académico de Viseu
  Berço SC 1-2 (a.p.) Belenenses SAD
  Camacha 1-2 CD Tondela
  UD Leiria 0-2 Santa Clara
  Louletano 1-2 Est. Amadora
  Trofense 1-2 (a.p.) Benfica
2021/10/17 Varzim 2-2 (3-2)g.p. Marítimo
  V. Setúbal 0-2 FC Vizela
  FC Alverca 4-1 Anadia FC
  CD Mafra 3-0 União 1919
  CD Cinfães 0-4 Farense
  Feirense 3-1 (a.p.) Nacional
  Benf. Castelo Branco 1-2 FC Penafiel
  AD Castro Daire 2-2 (1-4)g.p. Olhanense
  Serpa 0-0 (7-6)g.p. SC Covilhã
  Leça FC 1-1 (2-1)g.p. FC Arouca
  Moitense 0-5 SC Braga
  Águias do Moradal 0-3 Paços de Ferreira
  Condeixa 0-5 Gil Vicente
  Torreense 1-1 (3-1)g.p. Fafe
  FC Felgueiras 1932 0-1 Estoril Praia
  UD Oliveirense 3-3 (4-5)g.p. Portimonense
  Rio Ave 4-0 Boavista

TAÇA DE PORTUGAL PLACARD

João Félix explica a diferenças
entre Simeone e Fernando Santos

Já há data e hora para o sorteio da
4.ª eliminatória da Taça de Portugal
A Federação Portuguesa de Futebol revelou, 

esta segunda-feira, que o sorteio da pró-
xima eliminatória da Taça 

de Portugal está marcado para esta 
quinta-feira, a partir da 17 horas, na 
Cidade do Futebol.

De acordo com a nota da FPF, "este 
é o primeiro sorteio da 82.ª edição da 
prova a apresentar-se sem condiciona-
mentos em relação às equipas visita-
das e visitantes."

No sorteio estarão 32 equipas, das quais 15 equipas 
da I Liga, 10 da II Liga, três da Liga 3 e quatro do Cam-
peonato de Portugal.

Eis as equipas que vão a sorteio na quarta eliminató-
ria da Taça:

I Liga: Famalicão, FC Porto, Sporting, 
Vitória de Guimarães, Belenenses, Ton-
dela, Moreirense, Santa Clara, Benfica, 
Paços de Ferreira, Braga, Gil Vicente, Vi-
zela, Estoril e Portimonense.

II Liga: Leixões, Estrela da Amadora, 
Varzim, Mafra,, Farense, Penafiel, Fei-
rense, Vilafranquense, Rio Ave, Casa Pia

Liga 3: Caldas, Alverca, Torreense
Campeonato de Portugal: Paredes, Olhanense, Serpa 

e Leça

João Félix concedeu, esta segunda-feira, uma ex-
tensa entrevista ao podcast Qué Golazo da esta-
ção televisiva CBS, na qual foi questionado sobre 

as diferenças entre Fernando Santos e Diego Simeo-
ne, os dois treinadores que o orientam na seleção 
portuguesa e Atlético de Madrid, respetivamente.

"É bom trabalhar com Simeone, aprendemos muitas 
coisas com ele. Todos podem ver a paixão que ele tem 

pelo jogo. É fantástico", começou por dizer Félix, ana-
lisando logo de seguida Fernando Santos: "É diferente 
[de Fernando Santos]. Cholo está sempre envolvido no 
jogo, está sempre a falar, sempre a correr e isso é bom 
ver".

O internacional português falou também sobre como 
tem sido partilhar balneário com 
Luis Suárez e Antoine Griezmann 
no Atlético de Madrid.

"Tenho aprendido muito. Este é o 
segundo ano que jogo com o Luis 
[Suárez], com Antoine [Griez-
mann] é o primeiro. Têm muita 
qualidade, muita experiência e isso 
é bom para mim, como jovem jo-
gador, para aprender", acrescentou 
João Félix.

Questionado sobre a sua grande 
referência no futebol, o avançado 
do 21 anos apontou o nome de 
Kaká.

"Cresci a vê-lo jogar. Ele foi meu 
primeiro ídolo. Gostava muito da 
forma como ele jogava, por isso é 

uma referência para mim", finalizou.
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Faleceu a semana passada LUÍS DE MOURA SOBRAL
Luís de Moura Sobral nasceu em Viseu. Em Por-

tugal frequentou os cursos universitários de 
Direito e Filosofia. Fez uma licenciatura em 

História da Arte e um doutoramento em Arqueologia 
e História da Arte na Universidade de Lovaina (Bélgi-
ca). Em 1971, radicou-se em Montreal.

Com um percurso universitário impressionante, foi 
professor titular de História da Arte, na Universidade 
de Montreal e assumiu paralelamente a função de direc-
tor neste mesmo departamento. 

Fundou  e foi professor titular da Cátedra da Cultura 
Portuguesa na Universidade de Montreal. Comissariou 
algumas exposições em Portugal: A primeira foi sobre 
Bento Coelho, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. Em 
2004, comissariou a exposição Pintura Portuguesa do 
Século XVII. Histórias, Lendas, Narrativas, apresentada 
no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, do 4 de 
Fevereiro ao 2 de maio. Obteve várias distinções entre 
as quais se destaca  a de Grande-Oficial da Ordem do 
Infante Dom Henrique, Portugal (2001). O seu filme 
Azulejos. Une utopie céramique, 2013, obteve o Prémio 
Documentário  2012 do Projeto SOS Azulejos (Lisboa). 

Algumas das obras de LMS: (Livros e partes de livros)
Surréalisme périphérique. Actes du colloque Portugal, 

Québec, Amérique latine : un surréalisme périphéri-
que?, coord., Université de Montréal, Département 
d'histoire de l'art,.1984.

Le surréalisme portugais, Université de Montréal,  
Département d'histoire de l'art, 1984.

Vilallonga. Les lieux du rêve. Cloister of Dreams, 
Montréal, Éditions Broquet (Collection Apogée), 1993, 
1994. Pintura e Poesia na Época Barroca. A homena-
gem da Academia dos Singulares a Bento Coelho da 
Silveira, Lisbonne, Editorial Estampa (Collection Teo-
ria da Arte), 1994, 1995.

«Cândido Costa Pinto. Pintura e Desenho», Catalo-
gue de l'exposition Cândido Costa Pinto. Retrospectiva 
1911-1977, Figueira da Foz, Museu Municipal Dr. San-

tos Rocha/Assembleia Figueirense, Lisbonne, Centro 
de Arte Moderna, 1995. Do Sentido das Imagens. En-
saios sobre pintura barroca portuguesa e outros temas 
ibéricos, Lisbonne, Editorial Estampa (collection Teoria 
da Arte), 1996. Bento Coelho (1620-1708) e a Cultura 
do seu Tempo, dir., Lisbonne, Instituto Português do 
Património Arquitectónico, 1998. Struggle for Synthe-
sis. A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII. 
The Total Work of Art in the 17th and 18th Centuries, 
Lisbonne, 2 vols., Instituto Português do Património 
Arquitectónico, 1999. Pintura Portuguesa do Século 
XVII. Histórias, Lendas, Narrativas, Lisbonne, Instituto 
Português de Museus, 2004. « Pintura Portuguesa em 
Faro numa Época de Crise », Pinturas do Barroco em 
Sevilha e no Algarve. Contactos, Coincidências e Dis-

cordâncias, Museu Municipal de Faro, 23 de Setembro 
– 26 de Novembro de 2017.

LUÍS DE MOURA SOBRAL 1943-2021
Faleceu em Montreal, no dia 11 outubro de 2021.
Professor emérito da Universidade de Montreal onde 

leccionou durante 40 anos, Luís de Moura Sobral tam-
bém recebeu as distinções Académico Corresponden-
te Nacional da Academia, Nacional de Belas Artes de 
Portugal e recebeu a ordem da Infanta Dom Henrique 
de Portugal. O velório será quinta-feira 21 de outubro 
de 2021 das 16h às 20h no "Complexe funéraire Mont-
-Royal" situado no 1297 chemin de la Forêt, Outremont, 
Montréal, Québec, Canada H2V 2P9

As nossas simpatias para a família do senhor profes-
sor da parte do jornal A Voz de Portugal.
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