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Portugal é o 8.º país europeu com
menos novos casos diários por milhão

Esta semana o país subiu de 286 novos casos 
diários para 338 por milhão de habitantes, 
ainda longe da média da UE, que passou de 

576 para 595 novos casos diários por milhão de ha-
bitantes.

O país da UE com média superior de novos casos 
continua a ser a Eslováquia, com 2.050 casos, seguida 
da Bélgica (1.550), República Checa (1.440), Países 
Baixos (1.270), Irlanda (980) e Hungria (978).

Estes números de novos casos diários por milhão de 
habitantes são também os mais elevados no mundo 
entre os países com mais de um milhão de habitantes.

No que toca às mortes diárias por milhão de habi-
tantes, Portugal continua a ser o oitavo país da UE 
com menos óbitos atribuídos à covid-19, com uma 
média de 1,69 nos últimos sete dias, superior à de 
1,35 registada na semana passada. 

Neste indicador, a média europeia é 4,23, e os piores 
números a nível europeu e mundial situam-se a leste: 

Hungria (18,6), Croácia (16), Bulgária (15,56), Eslo-
váquia (14,4), Polónia (9,97) e República Checa (9,8). 

A média mundial de novos casos diários por milhão 
de habitantes situa-se em 71, enquanto se registaram 
globalmente 1,01 novas mortes diárias por milhão de 
habitantes atribuídas à covid-19. 

A covid-19 provocou pelo menos 5.249.851 mor-
tes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões 
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o 
início da pandemia, segundo o mais recente balanço 
da agência France-Presse. Em Portugal, desde março 
de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabi-
lizados 1.166.787 casos de infeção, segundo dados da 
Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, 
cidade do centro da China, e atualmente com varian-
tes identificadas em vários países.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a 
chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos de experiên-
cia. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda a resolver os 
problemas por mais difíceis que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, 
Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotên-
cia Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade 
e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só telefonema pode 
mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

Falo Português

Os desafios reais

Os tempos atuais são dados 
a diversas aberrações de 
comportamento público, a 

ilusões amplamente divulgadas e a 
distorção da realidade com conse-
quências gravosas que atingem a so-

ciedade em geral quando estas aberrações são cul-
tivadas por figuras públicas, em especial políticos. 

Durante os últimos dias, para aqueles que seguem as 
notícias em Portugal, a demissão do ministro Eduar-
do Cabrita foi o facto nacional do final de semana, 
com ainda desenvolvimentos por esclarecer. Diga-se 
que o facto da sua demissão ser um facto, só por si 
tem dois fatores contraditórios: um por ser tardia, 
dado os variados episódios que têm ocorrido sobre a 
sua responsabilidade; e em segundo o facto de ser “o 
facto” de final de semana, e perdoem-me a redundân-
cia, pois a atitude inacreditável que teve e continua 
a ter só por si era merecedora do olvido de toda a 
sociedade.

No meio de todo este circo há acontecimentos no 
mundo que deveriam despertar mais interesse nas 
massas populares que ainda não estão totalmente 
conscientes que a globalização é um facto e que não 
há volta atrás. A tecnologia assim o impõe: nenhum 
ser humano deixará de ignorar o mais longe tendo 
pelo menos o vislumbre deste. 

Assim, trocas humanas incluindo as comerciais fa-
rão a pressão necessária para trazer à consciência que 
a Humanidade é a verdadeira comunidade, a comu-
nidade real onde estamos inseridos, e que factos loca-
lizados acabam por ter impacto global. As sociedades 
ocidentais, ainda que percursoras da globalização, 
talvez sem se aperceberem, abriram estes horizontes 
que não mais o podem fechar, exceto o retorno a uma 
nova Idade Média, com todo o obscurantismo conse-
quente. Mas se os horizontes sofreram esta expansão, 
a mentalidade manteve-se fixa nos tempos passados, 
portanto desajustada da nova realidade, das novas 
necessidades e das novas exigências. 

A vacinação contra a covid-19 é um reflexo deste 
desajustamento. Se por um lado é reconhecido a ne-
cessidade de um tratamento, por outro lado temos a 
incoerência daqueles que não querem ser vacinados, 
esquecendo-se que já foram vacinados em crianças 
por inúmeras vezes sem nenhum prejuízo, ou mesmo 
o apego a mórbidas teorias da conspiração. 

Mais grave, temos o desequilíbrio na distribuição de 
vacinas pelo mundo, onde continentes como África 

ficam para trás com as dificuldades que todos vemos. 
Dificuldades que vemos mas não percebemos, nos 
gritos que se levantam que os países “ricos” deveriam 
ser mais “generosos” com os países “pobres”. 

Oh, a memória é fraca... não se recordam das difi-
culdades iniciais para vacinarmos nos países “ricos”? 

Há quanto tempo andamos com este processo, onde 
em muitos países “ricos” nem sequer metade da po-
pulação está vacinada depois de todo este tempo? 

Para aqueles que desconhecem, apesar de verem 
na televisão ou em outros media, a dificuldade que 
temos no ocidente é multiplicada por muitas vezes 
me regiões como em África, onde as acessibilida-
des, a falta de equipamento, a falta de infraestrutu-
ras e mesmo de meios humanos qualificados assim 
como a falta de segurança tornam um exercício já de 
si complicado no “mundo mais desenvolvido” para 
uma quase impossibilidade nessas regiões menos 
favorecidas, impossibilidade essa vencida à custa de 
muito boa vontade de alguns bravos homens e mu-
lheres que se sacrificam por outros. 

 Por vezes ouço na televisão comentadores, políti-
cos e outros cidadãos reclamarem contra o facto do 
Canadá só ter dado um pequeno número de vacinas, 
porque razão não deu mais? 

Fico surpreso pois alguns são indivíduos com boa 
cultura e conhecimento, mas parecem não saberem o 
que é a realidade nas regiões do mundo menos favo-
recidas. Para aqueles que não sabem aquilo que nas 
nossa vidas, Portugal ou Canadá, onde se precisamos 
de algo e em minutos saímos para ir a uma loja com-
prar, por exemplo em África, pode demorar dias ou 
mesmo semanas. A falta de desenvolvimento daque-
las regiões é de tal forma que mesmo que as inundás-
semos de vacinas, a sua aplicação seria sempre mais 
lenta pelas dificuldades materiais. Esta é a realidade, 
e uma nova pandemia, seja ela uma mutação da co-

vid ou com outra origem, trará inevitavelmente este 
problema à luz do dia. 

O mundo precisa de começar a olhar para si mesmo 
como uma imensa família vivendo num condomínio 
em que o que afeta uns, cedo ou tarde poderá afetar 
os outros. Esta é a verdadeira realidade que temos. 

A verdadeira solução é usar tempo e recursos para 
promover um melhor equilíbrio de desenvolvimen-
to entre as diversas regiões do mundo, sem criar de-
pendências, sem penalizar os mais capazes. Sem isto 
andaremos de problema em problema arrastando os 
pés. Agora estamos preocupados com as mutações 
que se tornam cada vez mais prováveis quanto mais 
contágios existirem. 

A solução terá que necessariamente envolver todos 
e não é abrindo e fechando fronteiras ao gosto das 
mutações, soluções meramente locais, que encontra-
remos a saída para um problema global.

EURO CAI E FICA ABAIXO DOS 1,13 DÓLARES: Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1279 dólares, quando na sexta-feira, pela 
mesma hora, negociava a 1,1310 dólares. O euro também caiu em comparação com a libra, mas subiu face ao iene. O Banco Central Europeu 
(BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1287 dólares. A rentabilidade da dívida norte-americana do tesouro caiu para 1,38%, 
pressionando o dólar. A entrada de pedidos nas fábricas alemãs cedeu 1% em outubro, face ao ano anterior, e 6,9% em relação ao mês anterior, 
abaixo das perspetivas. O BCE planeia redesenhar as notas de euro, com a colaboração dos cidadãos europeus, num processo que deverá con-
duzir à adoção de uma decisão final em 2024. O supervisor europeu afirmou que "o processo de redesenho começará com a criação de grupos 
de discussão para recolher as opiniões dos cidadãos de toda a zona euro sobre possíveis temas para as notas futuras".
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Último Adeus ao nosso Tótó
SYLVIO MARTINS 
red@avozdeportugal.com

O caminho e história da nossa 
comunidade é um pavimento 
muito bem enfeitado com mui-

tas pessoas que enriqueceu a nossa cultura.
Há pessoas que saiem da comunidade e nunca mais 

vamos o ver, outros que voltam para Portugal, etc. O 
ano passado escrevi um artigo que houve um jornal 
em Toronto que desapareceu e a nossa rádio Portuga-
líssimo.

Muito adoravam este programa porque em algumas 
horas podias saber tudo... A Rosa Velosa explicava 
tudo, com a sua voz magnífica e uma certeza que eu 
nunca vou ter, porque na final, sou português canadia-
no, e nunca serei 100% português.

Neste programa havia:
Desporto,...
Cultura,...
Literatura,...
Notícias de lá e de cá,...
Música
e claro, tinhamos o nosso Tótó.
António Castro para muitos era um homem simples 

e nada a ver de uma pessoas complicado. Ele tinha um 
humor sensacional porque guardava 50 000 anedotas 
na sua cabeça, e quando era tempo de meter uma, ele 
pecava numa e dizia sem problema.

Acho que a Rádio Portugalíssimo era um pilar na co-
munidade e este pilar desapareceu, e, para mim, há um 
vazio que se criou na rede radiofônica em Montreal e 
que acho que nunca mais voltará. Alguns vão ir para 
outras rádios comunitárias ou deixa completamente e 
que vai começar a ouvir rádio direto de Portugal, o que 
é muito mais fácil, hoje em dia. 

A Rádio Portugalíssimo marcou a história da nossa 
comunidade com entrevistas em destaque, já fui várias 
vezes entrevistado pela Rosa Velosa, e acho que ela tem 
uma maneira de ser que não vi nesta comunidade e 
além do Tótó não há ninguém que chega ao joelhos 
dele. 

Sempre alegre e feliz da sua vida.
Mesmo no seu trabalho ouvi que ele tinha um cora-

ção de ouro, mesmo doente ele continuava a trabalhar 
para arranjar alguns problema que acontecia no traba-
lho e sempre com um sorriso.

Para mim, o que eu posso dizer é simples.
Todos nós somos um bocadinho TÓTÓ e acho que 

ele refleta o que todos nós sentimos, mas ele dizia...
Eu me lembro da Festa de Halloween do Portugalíssi-

mo e foi uma das mais divertida da minha vida, quan-
do Tótó chegou ao palco em balão foi de morrer de rir.

E, em cada aniversário foi sempre um divertimento 
com talentos da nossa comunidade e não só.... 

Quero deixar a minha pequena mensagem a Rosa 
Velosa,... Os meus sinceros pêsames. Lamento a sua 
perda e imagino a dor que agora atormenta seu cora-
ção. Mas tenha força e acredite que com o tempo tudo 
ficará mais fácil. A saudade estará sempre presente, e 
através dela a memória de quem se foi continuará viva, 
Adeus António Castro.

Aqui é a linda mensagem da sua filha,...
"Filha a vida são dois dias, palavras que o meu queri-

do papá me diria quando a vida me desafiava. 
Na sua opinião, a vida era demasiado curta para ser 

desperdiçada com  pequenos problemas.
O meu pai foi sempre uma fonte de calma, de paciên-

cia uma pessoa dócil , um ombro com que podíamos 
contar.

Um pai, marido, avô e amigo dedicado que colocava 
a família à fente de tudo e de todos, acontecesse o que 
acontecesse.

À medida que fui crescendo, não havia nenhum pe-
dido demasiado grande que não pudesse ser satisfeito 
pelo papá. 

Ele estava sempre disponivel para me conduzir a 
casa nos finais de noite depois das festas na minha 
adolescência, as incontáveis chamadas nocturnas que 

fiz, porque mais uma vez eu me perdera a conduzir 
algures;..o papá era o meu google maps daquela altura. 

Dizia-me sempre : filha ,encosta, acalma-te e olha a 
teu redor, diz-me o que vês;  e ficava ao telefone comigo 
a orientar o meu caminho até chegar ao meu destino. 

Um homem simples que se perdia num puzzle su-
doku, mas a sua maior alegria era cozinhar, dizia sem-
pre que um chefe de cozinha teria sido a sua profissão 
preferida.

Quaisquer desejos que eu tivesse por refeições especí-
ficas eram satisfeitos, tudo o que eu tinha que fazer era 
dizê-lo e no dia seguinte, tal como um pai mágico ali 
aparecia realizado o pedido.

Muitos de vós se lembra certamente como o 'Toto', 
aquele que fazia toda a gente rir nas emissões da rádio, 
ele era essa pessoa bem humorada não só em público 
mas também em casa.

Quase todos têm um pai que conta piadas mas as pia-
dadas do meu erm verdadeiramente muito engraça-
das. Ele encontrava uma maneira de transformar cada 
situação dificil em algo mais ligeiro. 

Lembro-me do tempo em que ele se vestiu no 
Halloween para ir fazer o Trick or Treat com as suas 

netas, foi uma das minhas melhores 
recordações, oh meu Deus como nos 
rimos quando ele se apresentou à nos-
sa porta vestido de mulher!

As suas histórias do tempo de dor-
mir que contava às minhas filhas nun-
ca foram retiradas do livro, mas sim 
inventadas à medida que ele ia avan-
çando no livro e as miudas riam histe-
ricamente das suas tolices.

As suas netas; Kara e Ela eram as suas 
maiores alegrias!

Os seus últimos desejos eram "se ao 
menos tivesse mais alguns anos com 
elas"! 

Ele largava tudo para as ir buscar à 
escola, tomava conta delas e ajudava-
-as com os trabalhos de casa.

Muito recentemente levou Kara às 
compras de supermercado, o qual foi um delirio.

Ainda de volta à cozinha, oh meus Deus, quantas 
sopas que ele fez para o almoço. Ele telefonava-me e 
perguntava-me o que achava que as meninas queriam 
essa semana, minestrone ou canja. 

Um homem de grande sabedoria, ele sabia o suficien-
te sobre todos os tópicos que lhe eram apresentados.

Papá nunca haverá palavras suficientes para descre-
ver o incrível homem, pai, marido, avô que foste e 
como sempre dirias :

Filha a vida são dois dias.
Só desejava ter muito mais contigo meu papá, por 

agora, o céu ganhou o anjo mais belo, Amo-te".
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  laval.ca, sous Affaires / Achat local

Remplir les  
bas de Noël.  
En magasinant  
à pied.
Achetez local.
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SERAFIM MARQUES
Economista (Reformado)

CRÓNICA
CRÓNICAS DE LISBOA

Cartões de Natal e de Boas Festas

Escreve-me uma carta, poderia 
ser o início de um conto do 
passado, porque hoje já quase 

ninguém escreve uma carta ou um 
bilhete postal, pois as evoluções nos 
meios de comunicação fizeram cair, 
drasticamente, a comunicação atra-
vés das cartas e dos bilhetes postais. 

Os mais velhos lembram-se do im-
pacto que tinham e da ansiedade que 
sofriam quando esperavam e recebiam 
uma carta de um familiar ou de um 
amigo. E os namorados que usavam 
esta forma para comunicarem com o 
seu amor, às vezes até para pedir namo-
ro à sua enamorada (mais os rapazes 
dos que as raparigas). Muitos namo-
ros, quando os enamorados estavam 
longe, assentavam nas cartas trocadas. 
Havia até casamentos em que os noi-
vos nunca se tinham visto pessoalmen-
te e recorriam à via do “casamento por 
procuração”. Em plena guerra colonial, 
que durou treze anos e com milhares 
de jovens entre os vinte e um e os vinte 
e quatro anos por ali passaram, infeliz-
mente, muitos não regressaram vivos 
(morreram cerca de dez mil e quinhen-
tos militares portugueses em Angola, 
Guiné e Moçambique) foi criado o “ae-
rograma”, numa ação conjunta entre o 

Movimento Nacional Feminino, o Ser-
viço Postal Militar e a TAP, que passou 
a ser o principal meio de comunicação 
entre os jovens, “mobilizados à força” 
para a guerra, e os seus familiares, na-
moradas, madrinhas de guerra e ami-
gos. Era um manuscrito e que depois 
de escrito, era fechado com a “cola da 

língua”, não necessitando de envelope 
e selo.

Havia assim muitos tipos de cartas, 
não me refiro ao papel ou do envelope, 
mas sim em relação ao seu conteúdo. 
Umas trazia notícias de “boas-novas” 
e, no extremo, poderiam trazer no-
tícias de sofrimento ou de dramas. 

Enviar ou receber cartas, maioritaria-
mente manuscritas, era algo que fazia 
parte da sociologia do tempo em que 
só os telefones fixos (estes pouco, pois 
ter telefone privativo não era acessí-
vel à maioria dos portugueses), e dos 
telegramas rivalizavam com as cartas 
como meios de comunicação à distân-

cia. Lembro-me, menino, 
lá na minha aldeia beirã, 
nós, miúdos, esperarmos 
ansiosamente a chegada do 
carteiro, montado na sua 
bicicleta “tipo pasteleira”, 
meio difícil de locomoção 
naqueles “caminhos de ca-
bras” e cujo nome Henri-
que nunca mais me esqueci.  
Rodeávamos aquela figura 
de homem seco, tal era o 
esforço que despendia dia-
riamente para fazer chegar 
a correspondência (levava 
de volta as expedições que 
os aldeões enviavam) e in-
teragíamos com ele, porque 

sentíamos que ele, além de educado e 
afável, era um homem que nos trazia 
alguma cultura, num meio cujos adul-
tos eram, maioritariamente, iletrados 
(analfabetos). Eramos nós, miúdos e a 
frequentar a escola que ser-
víamos de “leitor”, das cartas 
que chegavam, e de “escribas” 
das cartas a expedir. Se era 
mais fácil ser “leitor”, já o pa-
pel de “escriba” era mais difí-
cil, porque passar ao papel as 
palavras que aquela gente ia 
ditando, gerava alguns con-
flitos geracionais. Lembro-
-me, de uma vez, uma aldeã 
vir pedir à minha mãe, ela 
também iletrada (na idade 
de menina dela, só os rapa-
zes iam à escola), para que 
eu escrevesse a carta que ela 
queria enviar a um familiar. 
Acerca da morada, ditava ela 
“Scadinhas de S. Cristóvão 
número 5”. Prontamente eu, 
puto de nove ou dez anos, disse: Não 
é “Scadinhas”, mas sim “Escadinhas”. 
A reação dela foi de desacordo e, ato 
continuo e com “má cara” pediu-me o 
envelope e foi, com certeza, procurar 
outro escriba.

Rebuscando no baú das memórias, 
dei comigo, há dias, com uma caixa dos 
sapatos cheia de Postais de Natal que 
fui recebendo ao longo dos últimos 
vinte e cinco anos da minha vida pro-
fissional (de Bancos, de Fornecedores, 
de Clientes e também de amigos). Este 
hábito conservador e apegado a coisas 
que fazem parte das minhas memórias, 
foram enchendo os meus espaços, pelo 
que, periodicamente tenho que me 
desfazer desses objetos de memórias. 
A quase totalidade desses “Postais de 
Natal e de Boas Festas” tiveram como 

destino o contentor azul da reciclagem 
de papel e que, rigorosamente, tento 
cumprir, para bem do planeta. Confes-
so que muito me custou este despren-
dimento, mas fica como último ato as 
memórias que pude reviver, porque, 
confesso, vi-os todos um a um e fiquei 
com meia dúzia daqueles que repre-
sentavam mais desses anos em que fui 
destinatário duma atenção, tão sim-
ples, como enviar um postal, uns mais 
“ricos” do que outros. Muitas empresas 
e os cidadãos também, esmeravam-
-se na escolha, para que a mensagem 
cumprisse o seu fim. Manda a etiqueta 
que todos tenham uma parte manus-
crita e assinatura, no verso da imagem 
escolhida. Revi e revivi naquele lote o 
que cada um representou como forma 
e meio de comunicação. No presente, 
são os meios modernos de comunica-
ção que substituíram, em grandíssima 
parte, as saudações da “época natalícia, 
sejam de empresas e instituições, seja 
dos cidadãos.  

Na linha dos meus artigos recentes e 
cujos títulos eram alusivos a “Bilhetes 
Postais” (tentar ler aqui no site do jor-
nal) a designação de “Postal Ilustrado” 
era uma referência simbólica, porque 
fui retratando situações que os meus 

olhos foram captando, tal máquina 
fotográfica sempre pronta a disparar. 
Acabei, no decorrer da escrita deste 
artigo, por evoluir para uma análise 
sociológica dos meios de comunica-
ção em papel e não sobrou espaço para 
falar de algo que me faz doer a alma, 
as imagens que os mais atentos e ain-
da resistentes a esta “febre natalícia”, 
cujo poder do Marketing fez subverter 
os valores genuínos do Natal, vai cap-
tando, nas ruas das cidades, e como 
“Bilhetes Postais hediondos” e que nos 
deveriam envergonhar a todos: os sem 
abrigos e deserdados da sorte ou reféns 
de vícios que os atiram para a valeta 
da vida e por ali vão jazendo. Contarei 
noutro artigo, talvez depois das festas 
natalícias, para não incomodar algu-
mas almas menos solidárias.
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UM ACONTECIMENTO
IMPORTANTE

Talvez por Portugal estar do-
minado por um subentendi-
do regime monárquico que 

ilustra existência como Reino da 
Bicharada, os órgãos da nossa comu-
nicação social não deram realce no-
ticioso a um acontecimento impor-
tante que ocorreu há poucos dias: a 
proclamação da República de Barba-
dos.

O que se traduziu no facto de Bar-
bados ter deixado de ser tutelado pelo 

Reino Unido e tendo como Chefe de 
Estado a britânica Rainha Isabel.

Acontecimento muito importante 
por Barbados se ter libertado da vas-
salagem a Sua Majestade Britânica e 
assumido plenamente a sua soberania. 
Mas também bastante relevante por 
ser exemplo para outros territórios 
que permanecem ligados ao Reino 
Unido. Outrossim por sermos levados 
a pensar que está iniciado um irre-
versível processo de extinção das mo-
narquias existentes. Pois que são regi-
mes anacrónicos sem cabimento no 
tempo actual, em que nem se admite 
a existência de pessoas privilegiadas 
e superiores aos concidadãos e em 

que prevalece a exigência de cumpri-
mento das normas estabelecidas pela 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e os princípios da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. 

Mais: no século XXI radica na maio-
ria das populações a determinação 
de ser intolerável que uma família se 
arrogue o perpétuo direito de repre-
sentar o Estado. Por isso, estranha-se 
e lamenta-se que várias monarquias 
como a da Grã-Bretanha e da Espa-
nha, que se representam como mo-
delos de degeneração sociopolítica e 
apesar de serem altamente viciosas, 

desacreditadas por sucessivos escân-
dalos e delitos de natureza criminal e, 
também, com elevados custos de ma-
nutenção dos membros das suas cor-
tes, quais parasitas da sociedade, não 
sejam abolidas.

Oxalá que a República de Barbados 
seja incentivo para outros países lhe 
seguirem o exemplo, de modo a er-
radicar definitivamente tão aberrante 
regime que tendo sido útil nos sécu-
los antecedentes ao surgimento das 
nações, ocorrido em princípios do 
século XIX, agora no nosso tempo é 
obsoleto, sem coerência existencial e 
sem válido préstimo para as popula-
ções nativas. 

BRASILINO GODINHO
(Reformado)

MAIORIA DOS COLABORADORES SENTE-SE "MAIS CONFORTÁVEL" EM TELETRABALHO
A maioria dos colaboradores sente-se "mais confortável" a trabalhar remotamente, de acordo com um estudo divulgado pela Kaspersky e dirigido a mais de 
quatro mil trabalhadores do setor informático. Aliás, mais de metade (54%) dizem ter verificado um aumento do volume de trabalho desde que estão neste 
regime. Destes, 18% descreveram este aumento como significativo, mas 37% não notaram qualquer alteração no volume de trabalho. Além disso, 9% notaram 
uma diminuição devido a novas condições de trabalho, de acordo com um comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso. "Embora o estudo revele que 
mais de metade dos colaboradores sofreu um aumento do volume de trabalho, 64% dos inquiridos não se sentem mais cansados no final de um dia remoto. 
De facto, 36% declararam ter mais energia a trabalhar a partir de casa e 28% afirmaram não notaram uma diferença entre os dois formatos", pode ler-se. 
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Jantares dançantes no Centro
Comunitário Português de Hochelaga

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Nos últimos tempos a comunidade já recomeçou len-
tamente a arregaçar as mangas e a recomeçar a fazer 
festas. Neste momento não há festas, todas as associa-
ções estão a preparar os jantares das sextas-feiras e é 
o que está a ajudar as associações a sobreviver. E, sem 
esquecer, as pequeninas festinhas nas associações.

É importante de notar que todos estão a sobreviver 
e que estamos a chegar a um certo ponto que vamos 
chegar as nossas grandes festas. Já ouvi um zum zum 

que já há datas reservadas para algumas grandes festas 
e acho que a primeira será a Associação Quebequente 
com a sua festa tradicional, Festa do Chicharro.

Mas, agora, nestes momentos há pequenos eventos 
despecebidos tal como o Centro Comunitário de Ho-
chelaga que iniciaram as suas festas com jantares dan-
çantes. 

A semana passada foi um cantor que fez a alegria das 
meninas,... mas sabemos que já estão a organizar des-
garradas e haverá alguns DJs que vão vir fazer mexer 
este Centro Comunitário de Hochelaga.

Quero vos informar também que o centro está aber-
to todos os dias de manhã para os pequenos almoços 
com um preço bastante accesível para todos.

Parabéns a direção por estas iniciativas, e que conti-
nuem com mais ideias novas.

Ma Poule Mouillée
e os seus pratos
portugueses
Há três semanas iniciou-se os pratos do dia à 

portuguesa aos domingos. 
Sim é verdade! 

O nosso Tony recomeçou os seus pratos tradicionais 
que são uma delícia. É sempre dois pratos, um de peixe 
e um de carne. No grupo A Voz de Portugal informa-
mos 2 a 3 dias antes o que vai ser, tal como domingo 
passado foi Bacalhau à Brás e/ou alcatra.

Os dois pratos foram sensacionais e de chorar por 
mais. 

Tony Alves é um homem de 1001 talentos e tudo o 
que ele faz no seu restaurante/churrascaria é sempre 
bom e que os quebequenses adotaram o restaurante 
como uma das melhores churrascaria em Montreal e 
através do Canadá.
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OFERTA ESPECIAL DE PRÉ-VENDA 
CEMITÉRIO-JARDIM LAVAL

Venham falar sobre as nossas ofertas de pré-venda 
com um de nossos conselheiros.

EM BREVE:  

um novo mausoléu 
contemporâneo.

2500, avenue des Perron, Laval | 514 735-2025 | 24/7 | urgelbourgie.com

NOTÍCIA

EUA desaconselham viagens para Portugal
O Centro de Controlo e Prevenção de Doen-

ças (CDC) dos EUA aconselhou, esta segun-
da-feira, os americanos a não viajar para 

Portugal, citando preocupações com a Covid-19. 

França, Jordânia e Tanzânia são outros destinos con-
siderados perigosos.

A entidade enumera uma lista 80 países que estão no 

'Nível 4', que é considerado de alto risco no que diz 
respeito à propagação da doença.

O CDS refere que os norte-americanos devem evitar 

viajar para Portugal e se o fizerem devem ter o progra-
ma de vacinação contra a Covid-19 completo.

"Devido à atual situação em Portugal, mesmo estan-
do totalmente vacinados, os viajantes podem estar em 
risco de contrair e propagar as variantes da Covid-19", 
pode ler-se no site da instituição, que acrescenta que 
quem viajar para Portugal deve cumprir as regras de 
segurança impostas pelo país, nomeadamente o uso de 
máscara e a distância de segurança.
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DEMOCRACIA E CHINANA

A passagem de Eduardo Ca-
brita pelo Governo de Antó-
nio Costa, como Ministro da 

Administração Interna, viu-se mar-
cada por uma série de vicissitudes pouco comuns. 
Vicissitudes derivadas de acontecimentos de algum 
modo ligados à ação do seu pelouro ministerial, mas 
também das típicas do modo de praticar a democra-
cia em Portugal, agora que se está à beira de cum-
prir meio século sobre a Revolução de Abril, ou de 
caraterísticas temperamentais do próprio Eduardo 
Cabrita.

A experiência vem mostrando que certo setor da 
Direita, e hoje já também da Extrema-Direita, já com 
uma dominância forte sobre a grande comunicação 
social – veja-se como Rui Rio teve de defrontar esta 
fronda, completamente alinhada com o neopassismo 
radical de Paulo Rangel...–, se bate hoje, já abertamen-
te, pelo fim de tudo o que possa dizer respeito àquele 
acontecimento histórico que, verdadeira e intimamen-
te, nunca aceitaram. Há meia dúzia de dias, lá voltou a 
surgir a ideia de tratar o dia de 25 de novembro como 
um feriado nacional, o que, para quem conhece o que 
realmente se passou, causa um sorriso forte e aberto.

Esta saída recente de Eduardo Cabrita, da pasta que 
sobraçava, teve a mais completa lógica, depois de se 
assistir à acusação do Ministério Público ao motorista 
que conduzia a viatura. E teve esta lógica porque os 
partidos da oposição, talvez com as exceções de ex-
celência política do PCP e Verdes, de parceria com a 
grande comunicação social, completamente alinha-
da com a Direita e a Extrema-Direita, iriam passar a 
zurzir no antigo ministro, no Primeiro-Ministro e no 
PS. Como se percebe facilmente, seria isto que iria ter 
lugar. Portanto, seria mais que lógico que Eduardo Ca-
brita se tenha demitido do cargo.

Como usa dizer-se, rei morto, rei posto. Se saiu 
Eduardo e era péssimo – era o que diziam quase to-
dos os partidos e a grande comunicação social –, de 
pronto da sua sucessora se começou a dizer (quase) 

o mesmo. E compreende-se que assim seja, porque a 
oposição (ainda) não pode dizer ao que vem... Nós co-
nhecemos a solução deste sistema de condições, mas 
desde que tenhamos boa memória histórica da III Re-
pública e estejamos atentos ao que, quase sem oposi-
ção da Direita, nos vai sendo dito por André Ventura, 
o único dirigente realmente conhecido do Chega!.

Esta saída de Eduardo Cabrita, pois, foi determina-
da pela publicação da acusação do Ministério Público 
ao motorista que conduzia a viatura em que viajava 
o ex-ministro. Como de um modo fortemente gene-
ralizado, a viatura seguia a uma velocidade acima do 
limite máximo legal. O grande azar, sobretudo para 
a vítima mortal, mas também para o motorista, foi a 
morte de Nuno Santos. De imediato, sempre sem ser 
por razões ligadas à morte deste nosso concidadão, 
começaram os choradinhos, de políticos, partidos e 
programas televisivos, aproveitando, sem um ínfimo 
de moral, a horrorosa situação em que aquela família 
havia caído. Sem espanto para mim, nunca me che-
gou a notícia de um qualquer movimento destinado 
a amparar a família da vítima mortal, apenas vislum-
bres dos choradinhos. Recordo bem as notícias dadas 
quase desde o início: a viatura seguiria a 200 km/h – é 
quilómetros por hora e não quilómetros.hora – e nal-
gumas situações a explicitação de que a velocidade era 
mesmo superior a este valor. Afinal, o ponto medio do 
intervalo fornecido foi de... 163 km/h. Notícias que 
mostram, a níveis diversos, a má qualidade da nossa 
grande comunicação social. De igual modo, percebe-
-se que ninguém se interroga sobre o filme dos acon-
tecimentos... Todavia, o leitor pode pensar por si neste 
cenário: quando atravessa com o verde para os peões, 
passando pela frente de um autocarro parado junto da 
passadeira, o que deve fazer é olhar pelo lado esquer-
do do autocarro e para a sua retaguarda, a fim de se 
assegurar de que um doido não se determina a seguir 
em frente, mesmo com o vermelho bem explicitado. 
Se assim não proceder – procedo sempre deste modo 
–, bem poderá ir visitar um outro mundo.

Na noite de ontem, pela primeira vez, perante a refe-
rência à velocidade do veículo – os tais 163 km.h, em 
vez dos reais 163 km/h –, determinei-me a procurar o 

espaço percorrido por segundo. O valor a que cheguei 
foi de 45 m – um pouco acima. Em dois segundos, 
portanto, a viatura teria percorrido 90 m e 135 m em 3 
segundos. Ora a vítima sabia o sentido (único) do mo-
vimento naquele lado da autoestrada, pelo que se lhe 
impunha operar como costuma ler-se nas passagens 
de nível dos comboios: parar, escutar e olhar. A uma 
primeira vista, sem ter investigado o que quer que seja, 
o nosso infeliz concidadão Nuno Santos não terá pro-
cedido assim: se o tivesse feito, teria sempre vislum-
brado o carro na pista do lado esquerdo, lá mais longe 
ou cá mais próximo, e, natural e profissionalmente ex-
perimentado, não iria atravessar.

A este propósito, conto aqui uma cena que presen-
ciei, mesmo em frente à Pastelaria Califa, na Estrada 
de Benfica, numa das suas passadeiras. Acontece que 
a rua é ali extremamente larga, talvez com seis faixas 
de rodagem no total. Encontrando-me do lado da pas-
telaria, aguardando a condição legal para atravessar a 
rua, assisti a um quarentão acompanhando sua mãe, 
já com idade avançada, mas fazendo isto com o sinal 
vermelho para os peões. Num ápice, ouviu-se um som 
seco de admiração, tendo percebido que se aproxi-
mava, velozmente – acima da velocidade legal – uma 
viatura vinda do lado de Sete Rios. Felizmente, o tal 
quarentão olhou para a sua esquerda, que era de onde 
poderia surgir um veículo, e foi quando se determinou 
a correr, quase levantando a mãe. Tudo se saldou em 
décimos de segundo, ou os dois teriam ali sido atrope-
lados, porventura, morrido mesmo.

É claro que o veículo – um BMW branco – seguia a 
mais de 100 km/h, mas o par de concidadãos, embo-
ra na passadeira, seguia com o sinal vermelho para os 
peões, situação que ele viu desde o início, para o que 
bastaria olhar para o local apropriado. Neste caso, a 
causa foi simples: o quarentão olhou para o lado de 
onde poderia vir um carro, não vendo nada, determi-
nando-se a atravessar com o vermelho para os peões. 
Simplesmente, o carro surgiu da curva de grande raio 
de curvatura que o escondia e a mais de 100 km/h. De 
um modo simples: a culpa foi múltipla, só não falecen-
do ali o quarentão e a mão por mero acaso. De resto, 
comigo e com a minha mulher, também na Estrada 
de Benfica, frontalmente aos Pupilos do Exército, pas-
sou-se algo muito parecido, embora sob um comple-
to controlo pela minha parte. A jovem, conhecida de 
vista, ainda apitou, tendo mesmo levantado os braços, 
mas tudo estava sob o meu controlo, o que ela não sa-
bia. Torna-se hoje simples perceber esta realidade ob-
jetiva: os nossos jornalistas, analistas e comentadores 
nunca se referem a este possível cenário, o que mostra 
a autêntica chicana política que vem sendo posta em 
prática por estes, tal como pelos políticos e partidos da 
oposição, com as notáveis exceções do PCP e Verdes. 
E é por tudo isto que mantenho hoje uma enorme ex-
pectativa pelo que virá a trazer-nos o julgamento deste 
caso.

Finalmente, Eduardo Cabrita tem uma notável falta 
de saber estar político, fervendo em pouca água, inca-
paz de se adaptar à realidade a que chegaram as demo-
cracias: vale tudo, desde que possa servir para atingir 
o poder, desalojando de lá quem quer que seja. Quase 
com toda a certeza, Eduardo Cabrita não tomou co-
nhecimento daquelas declarações de Donald Trump, 
ainda Presidente dos Estados Unidos, ao 60 Minutos, 
a cuja luz não se generalizava o direito ao voto a to-
dos os americanos, porque se assim se fizesse o Parti-
do Republicano nunca mais voltaria a vencer eleições. 
Quase com toda a certeza, Eduardo continuará por aí 
a dizer que os Estados Unidos são um Estado de Direi-
to Democrático...

HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

CRÓNICA
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Bolieiro quer passar açorianidade
a novas gerações nos EUA

O presidente do Governo Regional dos Açores, José 
Manuel Bolieiro, defende que o "grande desafio" atual 
da diáspora açoriana, a ser também ser seguido pelo 
executivo, é "passar o legado de açorianidade" às novas 
gerações de emigrantes.

"Como é que vamos construir uma estratégia para 
aprofundarmos estes laços e passar às novas gerações 
este legado? Não tenho uma varinha mágica nem uma 
solução pronta. Mas tenho toda a disponibilidade para 
construir esta estratégia com todos", declarou José Ma-
nuel Bolieiro, citado pelo gabinete de imprensa do exe-
cutivo açoriano.

O líder do Governo Regional falava em Fall River, 
nos Estados Unidos da América, área de acolhimento 
de muitos açorianos, no domingo, na cerimónia que 
assinalou os 30 anos da Casa dos Açores da Nova In-
glaterra.

Estima-se que existam radicados nos Estados Unidos 
1,5 milhões de açorianos e os seus descendentes.

Para Bolieiro, garantir que os mais jovens emigrantes 
e descendentes de açorianos "não percam a raiz e não 
se desinteressem" pela história das ilhas "é um desafio 
muito complexo e difícil, mas que está ao alcance".

O social-democrata, que se fez acompanhar pelo 
vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, 
declarou ter "gosto pessoal" na presença em Fall River, 
mas também um sentimento de "dever" de, como pre-
sidente do governo, valorizar todos os que, "através do 
movimento migratório, souberam conjugar o aparen-
temente contraditório", ou seja, "amar as raízes e ter 
asas para voar à procura da felicidade para si e para as 
suas famílias".

"Saíram da ilha, mas a ilha não saiu da alma de cada 
um. O governo está convosco. Estamos com cada um 
de vós", frisou.

O líder do executivo açoriano destacou a Casa dos 
Açores da Nova Inglaterra como uma "verdadeira em-
baixada da açorianidade", deixando uma saudação ao 
passado da instituição, mas garantindo compromissos 
com o presente e o futuro.

Além da presença na Casa dos Açores da Nova Ingla-
terra, a visita de José Manuel Bo-
lieiro e Artur Lima contemplou 
contactos com "representantes 
da comunidade, da diáspora e de 
políticos eleitos", com atenção à 
inclusão.

"É bom ter na capacidade go-
vernativa esta capacidade mais 
elevada de incluir, respeitar a 
diferença, envolver todos num 
projeto comum. Esta é uma res-
ponsabilidade que qualquer re-
presentante político tem de ter. 
Nenhum projeto sairá vencedor 
se for um projeto de um homem 
só", disse. Bolieiro pediu aos aço-
rianos na América para manterem "esta força, esta 
vontade de reunir e gostar uns dos outros".

"Gostar uns dos outros é gostar de nós próprios, ele-
var a nossa condição. A pessoa humana não é um ser 
isolado, é um ser convivente, que gosta do calor entre a 
família e os amigos", considerou.

A Casa dos Açores da Nova Inglaterra (CANI) foi ofi-
cialmente fundada como "Casa dos Açores do Estado 
de Rhode Island", no estado de East Providence, em 08 
de junho de 1982, e teve como primeiro presidente o 
senador John Correia.

Foi criada com o objetivo de prestar serviços à co-
munidade onde se encontra inserida nas mais varia-

das vertentes - oportunidades educacionais, culturais 
e sociais, bem como o intercâmbio cultural e logístico 
entre a comunidade açoriana emigrante no sudoeste 
da Nova Inglaterra e os Açores.

Após um interregno de cerca de oito anos, em 16 de 
outubro de 1991, Leonardo Oliveira e um grupo de 

amigos seus conterrâneos reabriram a instituição, já 
sob a denominação de Casa dos Açores da Nova Ingla-
terra, sendo o seu primeiro presidente Paulo Betten-
court (1991). Seguiram-se José Soares (1993), Maria-
no Alves (2004) e João Luís Morgado Pacheco (1995 
e 2006).

Em 2010, Mário Ventura assumiu a presidência até 
2012, altura em que Nélia Alves-Guimarães foi eleita 
a primeira mulher presidente desta instituição. Em 
2018, Francisco Viveiros assumiu a presidência, que 
ainda exerce atualmente.

Esta foi a primeira deslocação de José Manuel Boliei-
ro aos Estados Unidos como presidente.

AÇORES
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COP-26 é a final da copa 

Em 2046, os eventos climáticos mostraram 
que os cientistas estavam errados, foram 
mais otimistas do que a realidade se mos-

trou. A agricultura de todos os países entrou em 
colapso. E o Brasil que poderia ser o único país do 
mundo a manter sua agricultura em boas condi-

ções por causa dos rios aéreos da Floresta Amazô-
nica, também capitulou, afinal, sem floresta, sem 
rio voador. 

Ao atingir o limite sem retorno, ou seja, de 20% 
de desmatamento, as áreas já secas de Rondônia ex-
pandiram para a Bolívia, para o Acre, Mato Grosso, 
Amazônia e Pará, tornando a Floresta Amazônica 
mais seca e sujeita a incêndios naturais. O fim dos 
rios aéreos secou o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, 
tornando essas áreas sujeitas a queimadas naturais, 
destruindo o solo, a agricultura, pecuária e tudo o 
mais. 

O "apocalipse" da civilização não foi zumbi! A no-
tícia da capitulação da produção de alimentos levou 
milhões a saquear supermercados e armazéns. Ini-
cialmente, a polícia tentou manter a ordem, então 
foram mobilizados os soldados do Exército que 
conseguiram impor algum controle após a morte de 
milhões de pessoas. Em alguns países, mais populo-
sos e pobres, com poucas reservas de alimentos, as 
Forças Armadas foram dizimada. 

Iniciou-se a invasão dos países ricos, ou o que so-
brou deles. Nem a mais fantástica máquina de ma-
tar dos Estados Unidos estava preparada para en-
frentar as centenas de milhões de famintos subindo 
pelo México. 

Na Ásia, no entorno da fronteira da China e Índia, 
onde habitavam mais de 3 bilhões de pessoas, os 
satélites, espiões ou civis, testemunharam o uso de 
artefatos nucleares para conter a horda de famintos 
que se aglomeravam e estavam a ponto de atraves-

sar fronteiras. 

Com os estoques contados, os poderosos começam 
a matar todo e qualquer ser humano fora do clã. Ou 
cerca de 90% da humanidade teria que ser extinta. 
Armas de destruição em massa funcionam enquan-
to se tem massas, depois sobram os desgarrados. E 
esses consomem tudo que encontram pela frente, 
destruindo todos os Biomas. 

Mesmo aqueles que sempre foram pacíficos e pen-
saram que viver suas vidas sem envolvimento polí-
tico, agora têm seus poucos recursos cobiçados por 
gente muito bem armada. São assassinados como 
foram tantos indígenas no passado, agora longín-
quo. 

Ao final de anos de conflito entre seres humanos e 
destes com os recursos naturais, em 2060, os pou-
cos sobreviventes trabalham com pouca tecnologia 
e com muito sacrifício. Sem a grande variedade da 
flora e fauna, o planeta está morrendo. Durante as 
noites, refletem sobre tudo o que aconteceu: como 
chegamos a isso? 

Tudo começara na que ficou conhecida como Rio-
92, em 1992, quando foi realizada a primeira con-
ferência sobre o meio ambiente com a participação 
de representantes de cento e setenta e oito países 
do mundo. O objetivo era fazer como a primeira e 
pequena Conferência, de Estocolmo, de 1972, mas 
com participação global e com metas para salvar 
o planeta. Em 2021, aconteceu a COP-26, último 
evento em que se poderia fazer algo efetivo, mas o 
ser humano preferiu a extinção. 

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.

SR. FARO
GRANDE MEDIUM E VIDENTE AFRICANO

DOM DE NASCENÇA, COM 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA
ESPECIALISTA DO RETORNO DO SER AMADO

Enloucocendo a mulher ou o homem que você ama
Vai vos ajudar a resolver os seus problemas, tal

como amor, dinheiro, proteção, mau olhar,
atrair novos negócios, impotência sexual.

Resultados rápidos, eficazes e para sempre.

Contacte-me 438-686-7872
e a felicidade será vossa
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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

Carpaccio de bacalhau 

INGREDIENTES: 
 *400gr de bacalhau demolhado
*1 molho de rúcula
*Sultanas a gosto
*2 tomates maduros
*Azeite e vinagre q.b.
*Pimenta a gosto

PREPARAÇÃO:  Depois de demolhar o bacalhau, coloque-o no 
congelador para que endureça um pouco e possa ser partido facil-
mente. Com uma faca afiada corte então o bacalhau em lâminas 
muito finas e coloque-as num prato por cima de uma “cama” de 
rúcula. Tempere com pimenta e sirva apenas 3 a 4 horas depois 
para apurar gosto. Passado esse tempo polvilhe com as sultanas 
e parta os tomates em cubinhos e colocando-os também por cima. 
Regue com azeite e vinagre. Sirva frio. 

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

EMPREGOSANEDOTAS

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes
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Neste mês em que o bacalhau é rei, conheça algumas receitas de 
pratos mais ligeiros, mas igualmente saborosos, preparados com bacalhau.

Receitas saudáveis da
Maria Helena Martins

3

2

6

- Qual o contrário de paixão?
Mãeteto.
- O que o martelo foi fazer no culto?
Pregar.
- O que o zero disse ao oito?
Gostei do seu cinto!
- Por que um policial estava interrogando um saco 
de cimento?
Porque ele queria informações concretas.
- Os asteriscos estavam fazendo uma festa.
A certa altura alguém bateu na porta. Um asterisco foi 
abrir: era um ponto.
- Você não pode entrar. Você é um ponto, e esta é uma 
festa só para asteriscos.
- Não está me reconhecendo? É que eu passei gel…
- Como as galinhas fazem café?
Com pó-pó-pó-pó-pó…
- Sabe por que os mergulhadores profissionais se 
sentam na borda do barco e se atiram para trás?
Porque se eles se atirassem para a frente cairiam dentro 
do barco.
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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

NECROLOGIANECROLOGIA

7 ERROS

ROMADOS
Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira 
com experiência com um ótimo salário,

e precisamos de caixeiras a tempo inteiro.

514-402-4110

† ROSA LIMA DIAS MENDES
1935 – 2021

É com grande pesar, que a fa-
mília vem por este meio informar 
o falecimento em Montreal, no 
dia 01 de dezembro de 2021, 
com 86 anos de idade, de Rosa 
Lima Dias, esposa de Fernando 
Mendes, natural de Coucieiro, 
concelho de Vila Verde, distrito 
de Braga.
Ela deixa na dor o seu esposo 
Fernando, os filhos Manuel (Mi-
cheline), Francisco (Élise) e Gui-
lherme (Kim), as netas Laurence 
e Sofia, o irmão Guilherme (fa-
lecida Alda), os/as cunhados/as, os/as sobrinhos/as, 
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
Antonio Rodrigues 514-918-1848
O velório tem lugar na segunda-feira dia 06 de dezem-
bro de 2021 das 16h às 21h, assim como na terça-feira 
dia 07 de dezembro 2021 das 12h às 14h. Segue-se a 
liturgia de corpo presente às 14h na Capela do Com-
plexo funerário, sendo de seguida sepultada em cripta, 
no Mausoléu Frère André do Cemitério Le Repos Saint-
-François d'Assise.
Doações em sua memória à Sociedade de Alzhei-
mer de Montreal (https://alzheimermontreal.ca/) 

serão sinceramente apreciadas. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

† VIRIATO EIRAS
1931 – 2021

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 28 de no-
vembro de 2021, com 90 
anos de idade, de Viriato 
Eiras, esposo de Maria Gon-
çalves Rodrigues, natural de 
Covide, concelho de Terras 
de Bouro. Ele deixa na dor a 
sua esposa Maria, as suas fi-
lhas Maria Matilde (Bernard) 
e Célia (Henrique), os netos 
Manuel (Nicole), João Filipe 
(Mariline), Samuel (Amélie), David e William, bisnetos/
as Matthew, Tylor, Zachary, Victoria, Juliano, Sophia e 
Camilla, cunhados/as, sobrinhos/as, assim como ou-
tros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estam a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
7388 Boul. Viau, Saint-Léonard
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
Antonio Rodrigues
514-918-1848
O velório tem lugar na sexta-feira dia 03 de dezembro 
de 2021 das 11h30 às 15h. Segue-se a litúrgia de cor-
po presente às 15h no Complexo funerário. A família 
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associam neste momento 
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. 
Bem haja.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
NUMA RESIDÊNCIA EM ST-LEONARD

Atendente beneficiário
Trabalho durante a noite das 00h às 8h

Waiter/Waitress
A Tempo parcial para os sábados e domingos

Tanya Crivello
Résidence Le Parc

tccrivello@groupeleparc.ca
Tél. 514-725-0555 Fax. 514-725-2929

† JOSÉ DIAS
1924-2021

Faleceu em Montréal, no dia 2 
de dezembro de 2021, com 97 
anos de idade, senhor José Dias 
esposo da jà falecida Elisa Sal-
gado, natural de Santa Isabel, 
Terras de Bouro, Portugal. Dei-
xa na dor seus filhos(as) Maria 
(João), Manuel (Corine), Deolin-
da (Antonio), Antonio (Maria) e 
Maria da Conçeição (Orlando), 
seus netos(as) Fatima, Jorge, 
Ricardo, Olga, Cédric, Patrick, 
Sandy, Tanya, Cathy e Emma-
nuel, seus bisnetos(as), seus 
irmãos (ã) Liopoldina, Antonio (Dores) e Domingos, so-
brinhos (as), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral terá lugar sábado 11 de dezembro de 2021 às 
10h30 na igreja Santa Cruz a familia vai receber familia-
res e amigos a partir das 9h30. Sera sepultado no cemi-
tério de Monte, Terras de Bouro, Portugal. A missa de 7e 
día sera celebrada sábado 11 de dezembro de 2021 às 
18h30.A familia vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

PRECISA-SE PESSOA PARA FAZER LIMPEZA
ESTAMOS A CONTRATANDO AGORA!

Oferecendo 1947$/H com Seguro de Grupo / RRSP
precisamos de Homens e mulheres com experiência 

necessária para limpezas do escritórios.
ENVIE SEU CURRÍCULO POR E-MAIL

SANDRAG@SARONET.COM
POR FAX: 450-978-9664 OU LIGUE 450-978-0990 

DAS 8H30 ÀS 16H30.

EMPREGOSEMPREGOS

EMPREGO: Operador de
 fábrica de calçados 
MAQUINÁRIO: Montagem de sapato
 frontal (Toe Laster)
EXPERIÊNCIA: No domínio de manufatura
EDUCAÇÃO: sec. 5 não necessário
HABILIDADE: Destreza manual
 Boa forma física 
LÍNGUA: francês, inglês ou espa-
nhol
HORÁRIOS: De segunda à sexta, das 
7h30 às 16h

ENVIAR O SEU CV
raffi@pajar.com

serge@pajar.com
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CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa 
agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepen-
der do resultado final. Abra o coração e seja fiel ao que 

ele lhe transmite. Saúde: Proteja-se das mudanças bruscas de 
temperatura. Dinheiro: Uma situação que parecia impossível de 
resolver será solucionada. Não perca a esperança. Números 
da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

TOURO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Prepare um jantar especial com a sua 
cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revitalize 

a sua vida afetiva. Saúde: Aprenda a descontrair mais. Di-
nheiro: Poderá ser surpreendido com uma boa notícia finan-
ceira. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

GÉMEOS: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, 
que significa que a sua sorte está em movimento. 
Amor: Permita que o amor governe o seu coração, 

aproveite esta fase propícia ao romantismo. A vida é uma 
surpresa! Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos. 
Dinheiro: Boa altura para avançar com as suas ideias.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: O seu coração 
poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar 

melancólico.  Saúde: Faça uma mudança exterior. Cuidar da 
sua imagem vai fazer com que se sinta melhor. 
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

LEÃO: Carta Dominante: o Louco, que significa Ex-
centricidade. Amor: Se está numa fase menos boa 
no amor, esta estará prestes a terminar. Saúde: Não 

terá que se preocupar a este nível, está em plena forma.
Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que sig-
nifica Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Se-
mana propícia a novos desenvolvimentos no campo 

amoroso. Saúde: A sua boa disposição vai ajudá-lo a supe-
rar os desafios. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos 
investimentos. Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Estará 
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao 

seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos mais velhos, 
seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: Tendência 
para dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite 
bem este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho. Amor: Esteja mais disponível a 
nível familiar. Saúde: À exceção de uma possível in-

digestão, sentir-se-á bem de saúde. 
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas e não se 
intrometa em assuntos que não são diretamente do seu tra-
balho. Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer 
uma desilusão com alguém próximo. Esteja aberto 
aos desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e en-

frente-os com coragem. Saúde: Faça algum tipo de exercício 
de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta 
bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Paus, que significa Viagem longa, Partida Inespe-
rada. Amor: Saiba separar os assuntos profissionais 

da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária 
para manter a harmonia na sua vida! Saúde: Estará bastante 
ativo. Dinheiro: Podem surgir algumas dificuldades no de-
sempenho do seu trabalho. 
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

AQUÁRIO: Carta Dominante: Justiça, que significa 
Justiça. Amor: O desejo de passar mais tempo com 
os seus familiares será grande nesta fase. Que a luz 

da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: O fun-
cionamento do seu organismo será o espelho dos seus esta-
dos de espírito.Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado 
preocupado ficará agora resolvido. 
Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEIXES: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Invista mais no seu relaciona-
mento. Aposte na felicidade amorosa. Saúde: Fase 

favorável para se empenhar mais a sério no exercício físico. 
Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja 
e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

As mais altas figuras da ex-
trema esquerda do espetro 
político português, vulgo do 

Bloco de Esquerda, desancaram em 
uníssono em Marcelo Rebelo da Sousa por este ter ve-
tado a lei da eutanásia, por cinicamente ter encontra-
do contradições no decreto, onde exige a clarificação 
de "doença fatal" ou de "doença incurável". 

Assim, o Presidente da República devolveu o decreto 
da Assembleia da República porque acredita que as suas 
dúvidas correspondem ao sentimento na sociedade 
portuguesa. Apesar destas dúvidas, o Presidente escla-
receu que não vai enviar este decreto para apreciação do 
Tribunal Constitucional.

Como tal, esta é a segunda vez, em nove meses, que 
Marcelo Rebelo de Sousa decide não promulgar a lei da 
eutanásia. Recorde-se que no passado mês de feverei-
ro, o Presidente remeteu a primeira versão do diploma 
para o Tribunal Constitucional, que acabou por lhe dar 
razão, ao questionar se não seria excessivamente inde-
terminado o conceito de “lesão definitiva de gravidade 
extrema” que os deputados aprovaram na Assembleia 
da República. Neste momento, dado que a Assembleia 
da República encerrou os seus trabalhos, na sequência 
do “chumbo” do Orçamento do Estado de 2022, o di-
ploma foi remetido ao parlamento, contudo, não pode-
rá ser feita uma mudança à lei, devido a esta razão. Des-
te modo, fica em banho-maria a lei da eutanásia, pois 
só o parlamento que resultar das eleições antecipadas 
de 30 de janeiro de 2022, poderá voltar, eventualmente, 
a debater e votar tal diploma.

Marcelo Rebelo de Sousa justificou a sua decisão por 
forma a não ser acusado, como aliás foi, pela extrema 
esquerda de que foram razões pessoais que levaram o 
Presidente a vetar mais uma vez o diploma. A justifica-
ção presidencial consistiu: "Como deixei claro em dois 
compromissos eleitorais, entre 2016 e 2021, não pesa na 
decisão que tomo qualquer posição religiosa, ética, mo-
ral, filosófica ou política pessoal – que, essa, seria mais 
crítica - mas, apenas – como aconteceu noutros ensejos 
similares – o juízo que formulo acerca do que corres-
ponde ao que considero ser o sentimento valorativo do-
minante na sociedade portuguesa." Que significará na 
verdade esta fundamentação presidencial?

A Ordem dos Médicos saudou o veto do Presidente da 
República ao decreto, considerando que uma lei deste 
género tem de ser objetiva, clara, porque se está a falar 
da vida e da morte, acrescentando que as questões que 
foram levantadas pelo Tribunal Constitucional não fo-
ram devidamente aprofundadas nem tiveram discussão 
pública, pelo menos, ouvindo as instituições mais dire-
tamente relacionadas com questões técnicas, nomea-
damente a Ordem dos Médicos, e com questões éticas, 
como é o caso do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, e fez-se uma modulação da proposta.

O Conselho Nacional de Ética, pela voz de Maria do 
Céu Patrão Neves, considerou lamentável e uma falha 
gravíssima não ter sido ouvido na fase final da elabo-
ração do diploma sobre a eutanásia, dado que o docu-
mento votado pelos deputados não passou pelo Con-
selho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é 
um órgão competente precisamente para apreciar este 
tipo de matérias.

Portugal, que dispõe precisamente de um grupo de 
personalidades com competência para se pronunciar 
sobre esta área depois não conta com a sua reflexão para 
uma produção legislativa mais consentânea com aquilo 
que são as expectativas e as necessidades da sociedade e 

Eutanásia
mais robusta do ponto de vista legislativo. É lamentável, 
porque até tem os meios para o fazer

Primeiro, que clarifique "o que parecem ser contradi-
ções no diploma quanto a uma das causas do recurso à 
morte medicamente assistida", uma vez que o decreto 
"mantém, numa norma, a exigência de 'doença fatal' 
para a permissão de antecipação da morte, que vinha 
da primeira versão do diploma. Mas, alarga-a, numa 
outra norma, a 'doença incurável' mesmo se não fatal, 
e, noutra ainda, a 'doença grave'."  

"Em matéria tão importante como esta – respeitante 
a direitos essenciais das pessoas, como o direito à vida 
e a liberdade de autodeterminação -, a aparente in-
congruência corre o risco de atingir fatalmente o con-
teúdo", escreve o Presidente na resposta que enviou à 
Assembleia da República. E, depois, se deixar de ser 
exigível a “doença fatal”, o Presidente da República pede 
que a Assembleia da República "repondere a alteração 
verificada, em cerca de nove meses, entre a primeira 
versão do diploma e a versão atual, correspondendo a 
uma mudança considerável de ponderação dos valores 
da vida e da livre autodeterminação, no contexto da so-
ciedade portuguesa".

"Corresponde tal visão mais radical ou drástica ao 
sentimento dominante na sociedade portuguesa?", 
questiona Marcelo Rebelo de Sousa. "Ou, por outras 
palavras: o que justifica, em termos desse sentimento 
social dominante no nosso País, que não existisse em 
fevereiro de 2021, na primeira versão da lei, e já exista 
em novembro de 2021, na sua segunda versão? O passo 
dado em Espanha?"

A Ordem dos Médicos saudou esta terça-feira o veto 
do Presidente da República ao decreto sobre a eutaná-
sia, considerando que uma lei deste género tem de ser 
objetiva, clara, porque se está “a falar da vida e da mor-
te”. 

Para Miguel Guimarães, as questões que foram le-
vantadas anteriormente pelo Tribunal Constitucional 
“não foram devidamente aprofundadas nem tiveram 
discussão pública, pelo menos, ouvindo as instituições 
mais diretamente relacionadas com questões técnicas”, 
nomeadamente a Ordem dos Médicos, e com questões 
éticas, como é o caso do Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida, e fez-se uma modulação da 
proposta”.

“Nós não podemos deixar ao livre arbítrio das pessoas 
dizerem que querem ser eutanasiadas, que isso possa 
estar em lei”, o que pode levar, por exemplo, “uma pes-
soa relativamente nova que não tem uma doença pro-
priamente fatal, mas que tem uma doença que lhe leve 
a querer eventualmente deixar de viver (…) porque a 
definição de doença incurável e doença grave são defi-
nições que são muito abrangentes”, salientou.

Miguel Guimarães exemplificou que a doença incurá-
vel pode ser a “pessoa estar cega de um olho ou ter-lhe 
sido amputado um membro inferior”, considerando 
por isso importante o esclarecimento pedido pelo chefe 
de Estado para que “as coisas sejam de facto acertadas”.

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses tam-
bém se congratulou com a decisão presidencial, afir-
mando que os motivos apontados pelo chefe de Estado 
“mostram bem a incoerência de um texto reformulado 
à pressa com a intenção da aprovação num tempo go-
vernativo de grande fragilidade”.

“Enquanto médicos católicos, queremos continuar a 
cuidar de todos os doentes, também os em fim de vida, 
que estão mais frágeis. Continuaremos a lutar por eles, 
a tratá-los e a dar significado a todos os momentos da 
sua vida, dando também significado ao juramento que 
fizemos enquanto profissionais e visibilidade à fé cristã 
que partilhamos”, escrevem em comunicado.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
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
Email: consulado.montreal@mne.pt 

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Alertou para risco de mais falências e 
subida do desemprego em Portugal. Bebida gaseificada. 
2. Aquisição. Interjeição utilizada para chamar a atenção 
ou para cumprimentar. 3. Pátria de Abraão. Compor. 4. 
Raro. Observei. 5. Suspiro. Livro de José Luís Peixoto. 6. 
Onde voltará a arder o maior madeiro de Natal. 7. Conjun-
to das pétalas de uma flor. Erva-doce. 8. Navios. Décima 
nona letra do alfabeto grego. 9. Josephine (...), a primeira 
mulher negra no Panteão francês. Abertura por onde os 
mastros dos navios assentam na carlinga (Náut.). 10. Pre-
fixo (sobre). Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior. 11. Cochicharam. Preposição que designa posse.
VERTICAIS: 1. Preenche. Podes estar dentro. 2. Forma 
de pescar em que o anzol tem uma chapa de metal bri-
lhante para atrair o peixe. Haste horizontal da charrua. 3. 
Decímetro (abrev.). Érbio (s. q.). Unidade monetária do 
Laos. 4. Empresa Pública. Conjunto de autores e de obras 
literárias considerados modelares. 5. Radio Audizioni Ita-
liane. Sobressalta. 6. O (...), nome artístico do ex-punk-
-rocker João Morais. “Nem rio sem vau, nem geração sem 
(...)”. Crómio (s. q.). 7. Estrado em que se coloca o féretro. 
Flecha. 8. Intimidade (fig.). Cálcio (s. q.). Também não. 9. 
Organização Internacional do Trabalho. Quatro (...) Con-
sonantes, livro com texto de Margaret Atwood e ilustração 
de Sebastião Peixoto (ver Guia crianças – Letra pequena). 
10. Estragar-se. 11. Anos de juventude (fig.). Ameno.

CRUZADAS

Resultam mesmo! Seis
dicas para baixar a febre
A febre pode ser muito incomodativa, mas é 

passageira. Na verdade, existem alguns tru-
ques que pode (e deve) colocar em prática 

para ajudar a baixa a temperatura. 
1- Beba muita água, sumos e caldos: a febre pode levar 

à perda de fluidos corporais, o que, por sua vez, pode 
favorecer a desidratação. A ingestão de líquidos ajuda 
também a baixar a temperatura corporal.

2- Prefira alimentos fáceis de digerir.
3- Descanse e evite atividades intensas que possam 

aumentar a temperatura corporal, atrasando a recupe-
ração.

4- Tome um banho morno (não frio) ou aplique toa-
lhas húmidas na testa e pulsos.

5- Vista roupa leve (mesmo que sinta arrepios), man-
tenha a temperatura ambiente fresca e diminua a quan-
tidade de roupa de cama.

6- Tome os medicamentos antipiréticos recomenda-
dos pelo seu médico assistente.

COVID-19 OU GRIPE: COMO DIFERENCIAR 
NESTE OUTONO/INVERNO?

Vivemos um momento de particular incerteza este 
outono pois, para além do aparecimento de novas es-
tirpes, não sabemos qual será o impacto do vírus in-
fluenza, causador da gripe, nestes meses de tempera-
turas tipicamente mais baixas. Muito se falou sobre a 
diminuição generalizada (e até inexistência) de casos 
de gripe, desde o aparecimento da pandemia em março 
de 2020. A utilização regular da máscara, o distancia-
mento social e o confinamento, enquanto medidas de 
combate à Covid-19, ajudaram a prevenir e proteger as 
pessoas de possíveis infeções de Covid-19. E ajudaram 
também a reduzir substancialmente os casos de gripe 
no ano passado. Porém, neste próximo Inverno, a cir-
culação sazonal do vírus da gripe pode conduzir ao 
aumento expressivo de novos casos gripais. A atividade 
gripal - embora habitual - é, este ano, motivo de maior 
apreensão. A vacinação anual é a principal forma de 
prevenção da gripe sazonal. O que nos deve igualmen-
te preocupar é efetivamente o grau de imunidade que a 
população tem para a gripe, dado que no ano passado, 
poucas pessoas foram vacinadas. Ao desconhecermos 
o nível de anticorpos, não temos outra alternativa se 
não confiar na imunidade alcançada por inoculações 
ou casos anteriores de gripe. Este ano, vamos deparar-
-nos com uma questão nas nossas vidas: sofrendo de 

uma infeção respiratória, com sintomas de febre, tos-
se e dificuldade respiratória, estamos perante um caso 
de COVID-19, ou gripe? Cada uma das patologias tem 
implicações terapêuticas distintas, mas quadros clíni-
cos muito semelhantes. É importante, por isso, fazer-
-se uma correta distinção. Para ajudar a população e a 
comunidade médica a efetuar a distinção entre a Co-
vid-19 e a gripe, a SYNLAB Portugal dispõe do Teste de 
Diagnóstico de Infeções Respiratórias, que avalia qual 
o agente patogénico responsável pela infeção respirató-
ria em causa. Disponível para adultos e crianças, o teste 
de diagnóstico diferencial entre a Covid-19 e a gripe é 
realizado através de uma zaragatoa, sem prescrição mé-
dica obrigatória, e os resultados são enviados até 2 dias 
úteis. Este teste poupa quarentenas desnecessárias ao 
utente, e ajuda a comunidade médica a obter um diag-
nóstico mais preciso, bem como um tratamento dirigi-
do e eficaz. E, nesta fase da crise pandémica, que ainda 
não está vencida, todas as ferramentas disponíveis que 
permitam evitar contágios, hospitalizações e interna-
mentos são bem-vindas. A prevenção, lembremo-nos, 
é capaz de mudar o rumo da evolução das doenças, e o 
seu impacto na saúde pública do país. Uma das surpre-
sas mais agradáveis que assistimos durante o decorrer 
do processo de vacinação no combate à pandemia de 
Covid-19 foi testemunhar a participação em massa de 
milhares de portugueses, em especial de jovens, que, 
pelo próprio pé e voluntariamente, se deslocaram aos 
centros de vacinação. É tempo de repetirmos esse ato 
de consciencialização social, desta vez no que respeita à 
vacinação contra a gripe. Nesta altura de aparecimento 
de uma nova variante, importa lembrar que não deve-
mos baixar a cautela no que toca aos cuidados de higie-
ne respiratória e proteção individual. O uso da máscara 
deve continuar a fazer parte do nosso dia a dia, em nos-
sa proteção e daqueles que nos rodeiam, em particular 
quando estivermos com uma infeção respiratória (gri-
pe, constipação) ou em contacto direto com doentes. 
Evitará, certamente, muitas infeções respiratórias nesta 
altura de sazonalidade de gripe e em tempo de pande-
mia! A Organização Mundial da Saúde veio a público 
alertar que o vírus SARS-CoV-2 não está controlado, 
nem a pandemia vencida. Neste outono/inverno, faça-
mos da “prevenção” a nossa principal causa individual. 
Se nos prevenirmos, ajudamos a que a doença não pro-
gredia - seja ela qual for.
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FORMULA 1

Lewis Hamilton da Mercedes
Venceu este Incrível GP da Arabia Saudita 

Banhada pelo mar vermelho e 
situado na cidade de Jeddah, 
no Golfe Pérsico, a Arabia 

Saudita é o 34 País a receber um Grande Prêmio da 
Fórmula 1 pela primeira vez e este o vigésimo pri-
meiro e penúltimo Grande Prémio da temporada. 
O Jeddah Corniche Circuito tem 27 curvas, longo e 
muito estreito com 6,175 km (o segundo mais longo 
do calendário) e aonde foram precisas 50 voltas para 
se rodar os 308,450 km oficiais da corrida. 

Sábado para a secção classificatória, tivemos a noticia 
que Lewis Hamilton teria sido chamado pelos Comis-
sários, por ter ignorado bandeiras amarelas duplas du-
rante o P3 e por ter atrapalhado o piloto da Haas Niki-
ta Mazepin , em principio pensavamos em penalização  
para a corrida, mas o britânico saiu apenas com um 
achega dos comissarios e a Mercedes multada em 25 
mil euros  pelo comportamento do seu piloto em pista. 

Começo do Q3 e a luta era impressionante entre os 
tenores, rodando poderemos dizer não somente a ul-
trapassarem os seus  limites em pista, como também os 
do próprio carro. 

INCRÍVEL...
Mas o pior estava para chegar! faltando  apenas al-

guns metros, para o final do Q3 e Max Verstappen, 

Red Bull, com um crono extraordinário vê a Pole Pos-
tion lhe fugir, quando de uma perca de control do seu 
monolugar, na curva 24, oferecendo assim e comen-
tamos pois, o holandês era efetivamente mais rápido 
em todos os sectores, a Lewis Hamilton, o primeiro 

lugar na linha de partida,a sua 103 pole position em 
carreira a 32 em circuitos diferentes, seguido de Valte-
ri Bottas repartindo a segunda linha, Max Verstppen 
com  Charles Leclerc da Ferrari. Toto Wolff, foi cate-
gorico (Max Verstappen teria a Pole Position por 0,5 

seg.) Ao contrário do que se pensava não foi preciso 
mudar a caixa de velocidades do monolugar de Versta-
ppen, pois caso tivesse essa necessidade o piloto perde-
ria cinco lugares na grelha de partida. Max Verstappen 
não nega a decepção pelo erro, mas diz, ainda ter mui-
tas chances para a corrida. 

A ver vamos! 
A Alpha Tauri e Pierre Gasly estiveram impecáveis 

neste Q3, tal como a Ferrari não fosse o despiste de 
Sainz  posicionaria os seu dois carros num top 5. Lan-

HÉLDER DIAS
F1-AVP
Jornalista desportivo

F1
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do Norris, McLaren um brioso sétimo lugar na larga-
da. Antonio Giovinazi, Alfa Romeo no top 10. Fraca 
prestação da Aston Martin com, Lance Stroll e Sebas-
tian Vettel a não passarem o Q1.

Domingo as expectativas são enormes para este pe-
núltimo Grande Prêmio pois a diferenca entre os lide-
res do Campeonato é apenas de oito pontos. 

Será tudo resolvido hoje ou teremos que esperar por 
Abu Dhabi ? As vermelhas deram lugar as verdes para 
esta mais tardia corrida depois de 1950.

E... partida lançada com Hamilton a defender a sua 
posicao e Charles Leclerc, Ferrari a roubar o lugar a 
Sergio Perez, Red Bull. 2 volta Lance Stroll e George 
Russell  encostam-se mas sem gravidade.10 volta Mick 
Schumacher bate fortemente e entrada do carro de 
seguranca, pela primeira vez, com Hamilton a mudar 
para pneus duros e Verstappen a ficar em pista, jogo 
duro para a Red Bull  em temos estratégicos.13 volta 
e decretada bandeira vermelha, corrida parada, o que 

dará à Red Bull uma mudança de pneus e ajustamen-
tos gratuitos. 20 minutos mais tarde  e de volta a pista 
os carros largam da grelha e Hamilton no arranque 
tenta roubar o lugar a Verstappen, mas na curva 3 Le-
clerc bate em Perez, Russell e Mazeppin bate fortemen-
te nas barreiras e novamente bandeira vermelha. Estão 
rodadas apenas 16 voltas. Antes da nova formação do 

segundo recomeço da corrida a FIA  e Michael Masi, 
decidem que Ocon, Alpine tenha a pole, seguido de 
Hamilton e Verstappen. Decisão contraditória pelos 
factos cometidos.17 volta e na largada Max Verstappen 
com pneus médios é o mais rápido é lider na corrida, 
seguido de Ocon e Hamilton. 19 volta e agora será a 
luta direta entre os dois líderes. 24 volta acidente de 
Tsunoda quebrando a asa dianteira sucedendo  uma 
volta mais tarde outro acidente este entre Vettel e Rai-
kkonen mas sem garvidade, sendo acionado o carro de 
seguranca virtual. 39 volta Hamilton bate nas traseiras 
do Red Bull de Verstappen depois deste ter levantado 

o pé do acelarador em plena linha recta.Os dois conti-
nuam na corrida mas sob investigação.E finalmente na 
50 volta Lewis Hamilton, vence este primeiro Grande 

Prêmio da Arabia Saudita, a sua 103 vitória em car-
reira com Max Verstappen em segundo e nos últimos 
metros Valteri Bottas roubou o pódio a Esteban Ocon. 
Empatados na ultima corrida já não acontecia desde 
em 1974. Verstappen é o piloto do dia e mantem a li-
derança do Campeonato de pilotos pois tem nove vic-
torias contra oito de Hamilton. 

O Canadiano Lance Stroll, Aston Martin terminou 
em decimo primeiro lugar. Max Verstappen foi pena-
lizado depois da corrida ter terminado em 10 seg pelo 
acidente com Hamilton, mas nao interferiu com o se-
gundo lugar na corrida. O holandês também recebeu 
uma penalidade de 2 pontos (no total Max já tem 7 
num espaco de 12 meses). Próximo encontro a 12 de 
dezembro em Abu Dhabi para o fecho da temporada 
2021. Esteja connosco, a F1 em ligua portuguesa no 
seu jornal A VOZ DE PORTUGAL.

     CLASSIFICAÇÃO FINAL
  1- Lewis Hamilton Mercedes
  2- Max Verstappen Red Bull
  3- Valteri Bottas  Mercedes
  4- Esteban Ocon Alpine 
  5- Daniel Ricciardo McLaren
  6- Pierre Gasly Alpha Tauri
  7- Charles Leclerc Ferrari
  8- Carlos sainz Ferrari
  9- A.Giovinazzi Alfa-Romeo
10-Lando Norris  McLaren

F1
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 P J
1-Manchester City 35 15
2-Liverpool 34 15
3-Chelsea 33 15
4-West Ham 27 15
5-Tottenham 25 14
6-Manchester U. 24 15
7-Arsenal 23 14
8-Wolverhampton 21 15
9-B&H Albion 20 15
10-Aston Villa 19 15
11-Leicester City 19 15
12-Brentford 17 15
13-Crystal Palace 16 15
14-Leeds United 16 15
15-Southampton 16 15
16-Everton 15 14
17-Watford 13 15
18-Burnley 10 14 
19-Newcastle 10 15
20-Norwich City 10 15

INGLATERRA
PREMIER
LEAGUE

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J
1-Milan 38 16
2-Internazionale 37 16
3-Napoli 36 16
4-Atalanta 34 16
5-Juventus 27 16
6-Fiorentina 27 16
7-Lazio 25 16
8-Roma 25 16
9-Bologna 24 16
10-Hellas Verona 23 16
11-Empoli 23 16
12-Sassuolo 20 16
13-Torino 18 15
14-Udinese 16 16
15-Sampdoria 15 16
16-Venezia 15 16
17-Spezia 12 16
18-Genoa 10 16
19-Cagliari 9 15
20-Salernitana 8 16

ITÁLIA
SERIE A

MEIAS-FINAIS (EAST)

MLS
1ªLIGA

 P J
1-Real Madrid 39 16
2-Sevilla 31 15
3-Real Betis 30 16
4-Atlético Madrid 29 15
5-Real Sociedad 29 16
6-Rayo Vallecano 27 16
7-Barcelona 23 15
8-Valencia 22 16
9-Osasuna 21 16
10-Athletic 20 15
11-Espanyol 20 16
12-Mallorca 19 16
13-Villarreal 16 15
14-Celta de Vigo 16 16
15-Granada 15 15
16-Elche 15 16
17-Alavés 14 15
18-Cádiz 12 16
19-Getafe 10 15 
20-Levante 8 16

ESPANHA
1ª LIGA

MEIAS-FINAIS (WEST)

FASE DE FASE DE 
GRUPOSGRUPOS

GRUPO C P J V E D
1-Ajax 15 5 5 0 0
2-Sporting   9 5 3 0 2
3-Borussia Dortmund   6 5 2 0 3
4-Besiktas   0 5 0 0 5

GRUPO D P J V E D
1-Real Madrid 12 5 4 0 1
2-Internazionale 10 5 3 1 1
3-Sheriff   6 5 2 0 3
4-Shakhtar Donetsk   1 5 0 1 4
GRUPO E P J V E D
1-Bayern München 15 5 5 0 0
2-Barcelona 7 5 2 1 2
3-Benfica 5 5 1 2 2
4-Dynamo Kyiv 1 5 0 1 4

GRUPO F P J V E D
1-Manchester United 10 5 3 1 1
2-Villarreal 7 5 2 1 2
3-Atalanta 6 5 1 3 1
4-Young Boys 4 5 1 1 3
GRUPO G P J V E D
1-Lille 8 5 2 2 1
2-Red Bull Salzburg 7 5 2 1 2
3-Sevilla 6 5 1 3 1
4-Wolfsburg 5 5 1 2 2
GRUPO H P J V E D
1-Chelsea 12 5 4 0 1
2-Juventus 12 5 4 0 1
3-Zenit 4 5 1 1 3
4-Malmö 1 5 0 1 4

GRUPO A P J V E D
1-Manchester City 12 5 4 0 1
2-Paris SG   8 5 2 2 1
3-RB Leipzig   4 5 1 1 3
4-Club Brugge   4 5 1 1 3
GRUPO B P J V E D
1-Liverpool 15 5 5 0 0
2-FC Porto 5 5 1 2 2
3-Milan 4 5 1 1 3
4-Atlético Madrid 4 5 1 1 3

FC PORTO   2021/12/07   15:00 ATLÉTICO MADRID

AJAX   2021/12/07 15:00   SPORTING

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-Crvena zvezda 10 5 3 1 1
2-SC Braga 9 5 3 0 2
3-Midtjylland 8 5 2 2 1
4-Ludogorets Razgrad 1 5 0 1 4
2021/09/16 Crvena zvezda 2-1 SC Braga
2021/09/30 SC Braga 3-1 Midtjylland
2021/10/21 Ludogorets Razgrad 0-1 SC Braga
2021/11/04 SC Braga 4-2 Ludogorets Razgrad
2021/11/25 Midtjylland 3-2 SC Braga
2021/12/09 SC Braga 15:00 Crvena zvezda

BENFICA   2021/12/08 15:00   DYNAMO KYIV

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

1-Atlético Mineiro 84 37 26 6 5 64 30
2-Flamengo 71 36 21 8 7 69 33
3-Palmeiras 62 36 19 5 12 57 43
4-Corinthians 57 37 15 12 10 40 35
5-Fortaleza 55 36 16 7 13 42 43
6-Red Bull Bragantino 53 37 13 14 10 54 46
7-Fluminense 51 37 14 9 14 35 38
8-América Mineiro 50 37 12 14 11 39 37
9-Ceará 50 37 11 17 9 39 37
10-Internacional 48 36 12 12 12 43 39
11-Atlético Goianiense 47 36 11 14 11 29 35
12-Santos 46 36 11 13 12 33 39
13-Athletico Paranaense 45 36 13 6 17 40 44
14-São Paulo 45 36 10 15 11 28 36
15-Bahia 43 37 11 10 16 41 49
16-Juventude 43 36 10 13 13 34 41
17-Cuiabá 43 36 9 16 11 32 36
18-Grêmio 40 37 11 7 19 40 48
19-Sport 34 36 8 10 18 22 36
20-Chapecoense 15 36 1 12 23 27 63

PLAY-OFF
2021/11/20 Philadelphia 1-0(a.p.) NY Red Bulls
 Sporting KC 3-1 Vancouver
2021/11/21 New York City FC 2-0 Atlanta United
 Portland Timbers 3-1 Minnesota United
2021/11/24 Nashville SC 3-1 Orlando City
 Seattle 0-0 (5-6)g.p. Real Salt Lake

2021/11/25
Colorado Rapids 0-1 Portland Timbers

2021/11/28
Sporting KC 1-2 Real Salt Lake

2021/11/30
NE Revolution 2-2 (3-5)g.p. New York City FC

2021/11/28
Philadelphia Union 1-1 (2-0)g.p. Nashville SC

FINAL (EAST)

FINAL (WEST)
Portland Timbers 2-0 Real Salt Lake

Philadelphia Union 1-2 New York City FC

FINAL
Portland Timbers 2021/12/11| 15:00 New York City FC

Craque do Atlético, Hulk entra
no radar de gigante europeu
O atacante Hulk, de 35 anos, vem sendo o 

grande destaque do Atlético Mineiro e tam-
bém um dos principais nomes do futebol 

brasileiro na temporada. Após uma incontestável 
carreira no futebol europeu e chinês, o jogador op-
tou em retornar ao país e mostrar 
todo sua qualidade.

No início, inclusive, o jogador preci-
sou de algumas partidas para se adap-
tar mas, após esse período, se tornou 
o pilar do time de Cuca. Até o mo-
mento, o camisa 7 soma 65 jogos pelo 
Galo, com 33 gols e 13 assistências.

Hulk entra na mira do Milan
E isso, inclusive, fez crescer os olhos 

de outros clubes sobre o jogador, sendo o Milan, da 
Itália, um deles. Segundo o portal Fichajes, o clube ita-
liano vê com bons olhos uma investida pelo jogador, 
e considera que a idade não seria um fator negativo 
devido a sua grande forma física. Porém, a tendência é 

que, neste momento, Hulk não deixe o Galo. 
O atacante se mostra bastante contente em 
Belo Horizonte, além de ainda ter um longo 
contrato e, no início do ano, ter dito que só 
fechou com o clube devido ao grande projeto 
a longo prazo.

Antes de chegar ao Atlético Mineiro, Hulk 
passou também por Shanghai SIPG, Zenit, 
Porto, Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy, Con-
sadole Sapporo e Vitória, onde foi revelado.

João Félix entre os 15 jovens
mais valiosos das «big-5»
O futebolista português João Félix surge entre 

os 15 jogadores mais valiosos abaixo dos 23 
anos, nas cinco principais ligas europeias, 

as «big-5», (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e 
França), indica o mais recente relatório do Observa-
tório do Futebol (CIES), desta segunda-feira.

Com base no seu modelo econométrico, o CIES apon-
ta um valor de transferência de 100 mi-
lhões de euros a João Félix, que surge, 
por posição, como o sétimo avançado 
mais caro.

Nota ainda para outros nomes portu-
gueses que, apesar de não constarem 
entre os 15 nomes avaliados em 100 ou 
mais milhões de euros, estão entre os 
mais valiosos nas respetivas posições.

Nuno Mendes, do PSG, é o quarto la-
teral mais caro abaixo dos 23 anos de 
idade, ao lado de Mitchel Bakker (Bayer 
Leverkusen), ambos avaliados em 40 
milhões de euros. Já Luís Maximiano 
(Granada) surge, com Dogan Alemdar 
(Rennes) e Étienne Green (Saint-Étienne), como o 
terceiro guarda-redes com valor de transferência mais 
elevado, avaliado pelo CIES em 15 milhões de euros.

O mais recente estudo do CIES aponta os dez jogado-
res mais valiosos por posição (guarda-redes, centrais, 
laterais, médios defensivos, médios ofensivos, avança-
dos), surgindo João Félix, Nuno Mendes e Luís Maxi-
miano em cada um desses top-10.

Por posição, Gianluigi Donnarumma (PSG) surge 
como o guarda-redes mais valioso (80 milhões de eu-

ros). Eric García (Barcelona) e Josko 
Gvardiol (Leipzig) são os centrais mais 
valiosos (ambos avaliados em 80 mi-
lhões de euros). Já Alphonso Davies 
(Bayern Munique) o lateral mais caro, 
com um valor de 120 milhões de eu-
ros, o mesmo valor para o médio de-
fensivo mais valioso, Jude Bellingham, 
do Borussia Dortmund. Mais à fren-
te, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) 
e Pedri (Barcelona) aparecem como 
os médios ofensivos com maior valor, 
com 140 milhões de euros. No que toca 
aos avançados, três estão empatados 
no topo, avaliados em 150 milhões de 

euros: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Vinícius 
Júnior (Real Madrid) e Phil Foden (Manchester City).
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1-FC Porto 35 13 11 2 0 33   8
2-Sporting 35 13 11 2 0 22   5
3-Benfica	 31	 13	 10	 1	 2	 35	 10
4-SC	Braga	 25	 13	 		7	 4	 2	 23	 15
5-Estoril	Praia	 21	 13	 		5	 6	 2	 18	 13
6-Portimonense 20 13   6 2 5 13 12
7-Vitória	SC	 19	 13	 		5	 4	 4	 16	 13
8-Gil	Vicente	 17	 13	 		4	 5	 4	 19	 15
9-FC	Arouca	 13	 13	 		3	 4	 6	 14	 20
10-CD	Tondela	 12	 12	 		4	 0	 8	 17	 23
11-Boavista	 12	 13	 		2	 6	 5	 16	 23
12-Marítimo	 11	 13	 		2	 5	 6	 13	 18
13-Paços	de	Ferreira 11 13   2 5 6 10 18
14-FC	Famalicão	 10	 13	 		2	 4	 7	 16	 24
15-FC	Vizela	 10	 12	 		1	 7	 4	 10	 20
16-Santa	Clara	 10	 13	 		2	 4	 7	 11	 26
17-Moreirense   9 12   1 6 5 14 22
18-Belenenses SAD   8 12   1 5 6   7 22

 PTS  J V E   D GM   GS

13ª JORNADA

1-Benfica	B	 29	 13	 9	 2	 2	 31	 16
2-Casa	Pia	 27	 13	 8	 3	 2	 20	 		8
3-Feirense 26 13 8 2 3 21 12
4-Rio	Ave	 24	 13	 7	 3	 3	 23	 16
5-FC	Penafiel	 20	 13	 5	 5	 3	 13	 11
6-CD	Mafra	 19	 13	 5	 4	 4	 15	 13
7-Nacional	 19	 13	 5	 4	 4	 20	 16
8-FC Porto B 18 13 4 6 3 18 18
9-GD	Chaves	 17	 13	 4	 5	 4	 19	 16
10-Trofense	 17	 13	 4	 5	 4	 11	 12
11-Académico	de	Viseu 17 13 5 2 6 14 20
12-Est.	Amadora	 16	 13	 4	 4	 5	 21	 26
13-Leixões 15 13 4 3 6 17 18
14-Farense	 13	 13	 2	 7	 4	 15	 17
15-SC	Covilhã	 12	 13	 2	 6	 5	 		8	 19
16-Vilafranquense	 12	 13	 2	 6	 5	 13	 19
17-Varzim	 		7	 13	 1	 4	 8	 11	 22
18-Académica	OAF	 		6	 13	 1	 3	 9	 12	 23

 PTS  J V E D GM GS

03/12 Portimonense 0-3 FC Porto
  Benfica 1-3 Sporting
04/12 Boavista 1-1 Marítimo
  P. Ferreira 1-2 Vitória SC
05/12 Santa Clara 2-1 FC Arouca
  Gil Vicente 4-0 FC Famalicão
  SC Braga 2-0 Estoril Praia
02/01 FC Vizela 20:30 Belenenses 
03/01 CD Tondela 15:30 Moreirense

14ª JORNADA
10/12 P. Ferreira 15:15 Gil Vicente
11/12 Marítimo 10:30 Santa Clara
  Belenenses 13:00 E. Praia
  Vitória SC 13:00 CD Tondela
  Sporting 15:30 Boavista
12/12 Moreirense 10:30 Portimonense
  FC Famalicão 13:00 Benfica
  FC Porto 15:30 SC Braga
13/12 FC Arouca 15:15 FC Vizela

13ª JORNADA
02/12 Casa Pia 1-0 Varzim
04/12 Vilafranquense 1-1 Feirense
  Nacional 4-1 Est. Amadora
  FC Porto B 1-0 Leixões
  Benfica B 2-0 Rio Ave
05/12 FC Penafiel 0-0 AcadémicA
  SC Covilhã 0-2 GD Chaves 
  Trofense 1-0 A. de Viseu
  CD Mafra 0-2 Farense

14ª JORNADA
11/12 Feirense 6:00 FC Penafiel
  Rio Ave 9:00 CD Mafra
  Leixões 10:30 SC Covilhã
12/12 Vilafranquense 6:00 FC Porto B
  Farense 6:00 Nacional
  Académica 9:00 GD Chaves
  Varzim 14:30 Trofense
13/12 Est. Amadora 13:00 Casa Pia
14/12 A. de Viseu 13:00 Benfica B

OITAVOS-DE-FINAL
2021/12/21 CD Tondela 13:45 Estoril Praia
  FC Famalicão 15:45 Portimonense
2021/12/22 Leça FC 9:00 USC Paredes
  Casa Pia 15:45 Sporting
2021/12/23 CD Mafra 9:00 Moreirense
  Rio Ave 12:00 Belenenses SAD
  FC Vizela 13:45 SC Braga
  FC Porto 15:45 Benfica

TAÇA DE PORTUGAL PLACARD

TAÇA DA LIGA | ALLIANZ CUP 2021/2022
26/10 Grp.B Sporting 2-1 FC Famalicão
 Grp.D Santa Clara 3-1 FC Porto
27/10 Grp.A V. Guimarães 3-3 Benfica
28/10 Grp.C SC Braga 0-0 Paços de Ferreira
15/12 Grp.C Boavista 11:00 SC Braga
 Grp.B FC Penafiel 11:00 Sporting
 Grp.A Benfica 11:00 SC Covilhã
 Grp.D FC Porto 11:00 Rio Ave

Bola de Ouro: Ronaldo foi o mais votado em oito países

Cristiano Ronaldo acabou pela primeira vez 
desde 2010 fora do pódio da Bola de Ouro, 
mas ainda assim foi o mais vota-

do em oito países.
O craque português do Manchester Uni-

ted encabeçou as votações dos jornalistas 
de Macau, Moçambique, Ilhas Caimão, 
Países Baixos, Turquia, Nicarágua, Quiri-
guistão e República Centro Africana.

Do representante português, CR7 não ob-
teve qualquer voto. Nas escolhas do jorna-
lista Joaquim Rita para o prémio atribuído 

BENFICA 1-3 SPORTING

A complexidade do que é simples:
o dérbi de quem tem mais equipa
Vamos na jornada 13, mas o azar não explica 

a situação em que o Benfica ficou, a quatro 
pontos de FC Porto e Sporting. Ao perder o 

dérbi, já depois da vitória do FC Porto em Portimão, 
o Benfica mostrou que é a menos equipa das três que 
lutam pelo título.

O plantel de Jorge Jesus até será o mais rico em termos 
individuais, mas coletivamente vai mostrando estar 
aquém dos rivais. Com os processos menos claros, com 
os automatismos menos definidos, com a personalida-
de menos vincada.

O Sporting, por outro lado, deixou mais uma prova de 
que o título não é obra do acaso. É obra de Amorim. 
Desde logo pela estratégia delineada para a primeira 
visita à Luz como treinador do rival com público nas 
bancadas. Mas acima de tudo pela identidade que deu 
à formação leonina, e que ficou bem patente, uma vez 
mais. O Sporting entrou no dérbi a marcar João Mário, 
que sofreu três faltas nos primeiros cinco minutos, mas 

a equipa de Ruben Amorim também não perdeu tem-
po a marcar na baliza do Benfica. Estavam cumpridos 
apenas oito minutos quando Porro e Pote criaram o de-
sequilíbrio na direita e o português fez uma assistência 
fenomenal para uma conclusão à altura de Pablo Sara-
bia, de primeira. O Benfica até respondeu de imediato, 
com uma cabeçada de Grimaldo que Adán afastou a 
soco (10m), mas foi um inconformismo pouco clarivi-
dente. O golo madrugador deixou o Sporting nas suas 

sete quintas. Com a estratégia bem definida, não per-
mitia que Weigl e João Mário pegassem no jogo, e por 
arrasto conseguia também esconder Rafa e Darwin do 
jogo. Incapaz de jogar por dentro, a equipa de Jorge Je-
sus usou e abusou dos cruzamentos na primeira parte, 
sem efeitos práticos, enquanto que o Sporting era bem 
mais vertical, mais pragmático, mais perigoso. Pote teve 
duas ocasiões seguidas para marcar (38 e 39m), sendo 
que uma delas foi desviada por Vlachodimos para o 
poste, e Paulinho ainda teve um golo anulado por fora 
de jogo antes do descanso.

A primeira parte terminou com 65 por cento de pos-
se de bola para o Benfica, mas apenas um remate, para 
seis do Sporting. Ao trocar Lazaro por Yaremchuk, ao 
intervalo, Jesus conseguiu ver uma reação da sua equi-
pa, sobretudo depois de Amorim ter perdido mais um 
central. Feddal saiu por lesão, ao minuto 55, e o Benfica 
teve duas soberanas ocasiões para empatar: primeiro 
com Darwin a cabecear ao ferro (60m), e depois Adán a 

negar o golo a João Mário (62m).
As águias pareciam dispostas a mostrar outra faceta, 

mas o Sporting revelou a mesma de sempre: mais ver-
tical, mais pragmático, mais perigoso. Abriram-se ave-
nidas novas no relvado do Estádio da Luz, e Matheus 
Nunes aproveitou. Primeiro fez a assistência para o golo 
de Paulinho (62m), e depois assinou o terceiro golo leo-
nino (68m). O Benfica teve a dignidade de reagir, ainda 
que o desfecho do jogo já estivesse anunciado. Darwin 
teve um golo anulado por fora de jogo de Yaremchuk, 
o mais inconformado dos pupilos de Jesus na segunda 
parte (82m), mas foi Pizzi, que saltou também do ban-
co, a marcar o tento de honra encarnado, já em período 
de descontos. Mas a reação do Benfica não merece mais 
do que uma menção honrosa, perante a maturidade do 
campeão. No final houve lenços brancos e uma assobia-
dela monumental na Luz. Para lá da diferença pontual 
para os rivais, o Benfica fica obrigado a refletir sobre a 
sustentabilidade do projeto assumido com o regresso de 
Jorge Jesus.

pela France Football figuram, por esta ordem de prefe-
rência, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Jorginho e Sa-

lah. Recorde-se que Lionel Messi ganhou 
esta semana a sua sétima Bola de Ouro da 
carreira depois de ter somado 613 pontos, 
superando Robert Lewandowski (580).

Por sua vez, Cristiano Ronaldo ficou em 
sexto lugar, tendo recolhido 178 pontos, 
enquanto Bruno Fernandes e Rúben Dias, 
receberam seis e um ponto, respetivamen-
te, e ficaram fora do top-20.

MELHOR MARCADOR
JOGADOR   J G
1-Luis Díaz [FC Porto]  13 10
2-Ricardo Horta [SC Braga]  12   9
2-Fran Navarro [Gil Vicente]  12   9
4 Darwin Núñez [Benfica]  11   8
5-Simon Banza [FC Famalicão]    9   7
5-Mehdi Taremi [FC Porto]  13   7
7-André Franco [Estoril Praia]  13   6
8-André Luís [Moreirense]  12   5
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