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um Feliz Natal cheio de saúde
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1 888 727-2847 l www.magnuspoirier.com

27 DE DEZEMBRO, 2021

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários

DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO ESTAMOS ABERTOS NO DOMINGO DAS 9H ATÉ 18H

FELIZ NATAL

2 | A VOZ DE PORTUGAL | 22 DE DEZEMBRO DE 2021

PENSAMENTO DA SEMANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, Québec, H2W 1Z4
Tél.: 514 284.1813 | Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca | E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

FONDATEURS: Elísio de Oliveira; José Simões Silvestre
ÉDITEURS: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis RÉDACTEURS: Mário
Carvalho, Antero Branco ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto
Carvalho JOURNALISTES ET CHRONIQUEURS: António Pedro Costa |
Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio Bernardo Lopes | Telmo Barbosa | José de
Sousa | Pe. José Maria Cardoso | Tony Saragoça | Humberto Pinho da Silva
| Maria Helena Martins | Mario Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil
PHOTOGRAPHES: Humberto Cabral | João Arruda | Manuel Neves.

LA VOIX DU PORTUGAL | LE 22 DÉCEMBRE, 2021 | 3

FELIZ NATAL

ÓMICRON DOMINA NOS EUA COM 73% DOS CASOS: A nova estirpe do SARS-CoV-2, a Ómicron, está a varrer os Estados Unidos da América (EUA). O país conta, agora, com 73% dos casos de Covid-19 associados a esta variante, segundo dados revelados hoje pelas autoridades de
saúde norte-americanas. Valores registados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) mostram que a Ómicron cresceu
seis vezes no espaço de uma semana, sendo responsável por cerca de 90% das infeções em Nova Iorque, nas regiões do Sudeste e Centro-Oeste, e ainda no Noroeste do Pacífico. Recorde-se que o alarme quanto à nova variante fez-se soar na África do Sul há menos de um mês,
sendo considerada uma variante “de preocupação” pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Tempo de balanço
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

É

poca natalícia e fim de ano
correspondem também a uma
época de balanço do ano. Enfrentamos muitas adversidades inesperadas, talvez a mais importante a
covid.
Mas há outras que espreitam esta oportunidade em
que as pessoas se entediam de tantas restrições, cuidados e atenções sanitárias que as pode levar a aceitar opções de consequências desastrosas. A fratura existente
nas sociedades em todos os quadrantes do mundo cria
um clima de crispação que não leva a lado nenhum,
exceto à violência.
Mais do que nunca devemos ser firmes nos princípios
de bondade, de prudência, de tolerância, de empatia,
de firmeza e, em último lugar mas não menos importante, a racionalidade que tem sido posta de lado de
forma incrível tendo em conta que temos a atual Humanidade com mais formação do que alguma vez houve, com melhor acesso ao conhecimento mas também
ladeada por muita ignorância e desequilíbrio. A firmeza com que devemos defender os princípios acima
enunciados não deve ser confundido com violência; a
firmeza começa connosco mesmos pela forma como
exemplificamos os princípios que alegamos defender.

Como humanista e de tradição cristã, não tenho receio de desejar um Feliz Natal a todos, e contrariamente à ignorante e incoerente tendência atual de confundir atos pessoais com os fundamentos de uma filosofia
ou mesmo religião, julgo não ofender
ninguém de outra tradição cultural.
Eu não me ofenderia se me desejassem votos equivalentes relativos a outra cultura, facto que já me aconteceu
e que muito me honrou ainda que não
esteja de acordo com alguns princípios de outras filosofias e religiões.
O que importa é o desejo de bem e o
reconhecimento de que todos somos
mais iguais do que parece e que a aproximação, a compreensão num clima
racional e de respeito fazem mais do
que a teimosia ignorante em insistir
na distinção, derivado apenas em egos
frágeis que só se sentem bem quando
desvalorizam o próximo.
Façamos um balanço, mas acima de
tudo recarreguemos as nossas baterias com coragem e
não nos deixemos escorregar para as soluções rápidas,
mas frágeis de efémera solução.
Há muitos exemplos desses em que ideias populistas
só trouxeram desgraça: pseudo-medicamentos contra
a covid é um dos exemplos mais eloquentes. A vacinação é e continuará a ser a principal arma para nos

ajudar nesta maratona que será a covid-19.
Sejamos pacientes, firmes e racionais. Feliz Natal e
um Excelente Ano Novo!

FELIZ NATAL
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SIMÃO OLIVEIRA OBTEVE A MELHOR PONTUAÇÃO DE SEMPRE NA EUROVISÃO JÚNIOR
Portugal obteve 101 pontos no Festival Eurovisão da Canção Júnior 2021, que este ano decorreu na capital francesa de Paris. Esta é a melhor
pontuação de entre as seis participações de Portugal no concurso. O tema ‘O Rapaz‘ foi interpretado pelo último vencedor do ‘The Voice Kids’,
o jovem Simão Oliveira, de 14 anos.
O português obteve uma das melhores pontuações do público, somando 92 pontos no voto online e 9 dos painéis de especialistas escolhidos por
cada país.

Mensagem de Natal de Sua
Excelência o Presidente da República
Caras e Caros Compatriotas,

Uma vez mais neste mês de dezembro,
dirijo-me a Vós pelas páginas da Comunidades, uma revista feita por Portugueses, para Portugueses, mas com vocação
Universal, abraçando também o espaço
que é a comunidade da Lusofonia.
O ano que agora chega ao fim tem sido
um ano feito de desafios, vividos no espaço físico de Portugal ou fora das suas
fronteiras, à medida que nos vamos libertando dos efeitos da pandemia e ansiando por aquilo que temos descrito
como o regresso à normalidade.
Estes desafios, por natureza coletivos,
não afetaram todos portugueses da
mesma maneira. As saudades, tal como
os efeitos da pandemia, são sempre mais
intensos à distância.
Apesar das diferenças em diferente
escala, é importante sublinhar a atitude altruísta que – a título individual ou

coletivo, pessoal o profissionalmente – a
grande Família Portuguesa empregou

na mobilização de esforços e vontades.
Recebi inúmeras manifestações de entreajuda, chegando relatos de muitos e
inspiradores atos de cidadania e solidariedade de compatriotas espalhados
pelo mundo.
O ano que se avizinha não deixará de
trazer, para nós Portugueses, novos e
ambiciosos reptos. Desde logo, na recuperação económica e social que já
começamos e queremos continuar com
a ajuda e o empenho de todos, independentemente do local que escolheram
para viver ou trabalhar. Empenho que
se traduzirá, já em janeiro, na mobilização cívica para a participação nas
eleições legislativas. Todos os votos contam, todos temos o direito de expressar
a nossa opinião política e todos temos o
dever de votar.

Agradeço, por fim, à Comunidades a
oportunidade de, através das suas páginas, Vos transmitir votos de um Feliz
Natal e de um Ano Novo cheio de esperança.
Marcelo Rebelo de Sousa
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Mensagem de Natal do Diretor
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

A

proxima-se mais um Natal, e com
ele o fim do ano que continua a
infortunar todo o Globo, este à
semelhança do ano 2020, o Natal será vivido de forma diferente por causa da Covid-19.

O espírito faterno que temos pela família e também
ao próximo temos de prosseguir sempre, não só nas
festas, mas no quotidiano.
Este ano deve ser afirmado ainda mais intensa a forma de vida dos clubes e associações na comunidade,
mais solidariedade.
Da administração do jornal A Voz de Portugal desejamos a toda a comunidade um Feliz Natal e um Ano
Novo cheio de felicidade e saúde.

É tempo de relaxar
um pouquinho
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

P

erguntam os nossos leitores, de quê?
Infelizmente devido a esta pandemia que a
aflige todo mundo, a Associação Portuguesa
do Canadá foi obrigada a interromper os já famosos
e muito concorridos jantares das sextas-feiras, esperemos que seja uma questão de tempo, pois.

Muitos sócios e simpatizantes desta colectividade
já estavam habituados a
se encontrarem e confraternizar nestes simpaticos
jantares de fim-de-semana, claro que se deve uma
palavra de agradecimento
a toda a equipa da Direção, destacando a equipa das
cozinheiras devido ao esforço de confecionar a comida excelente a tempo e hora.
A direção da Associação agradece a preferência, e
desejando a toda a comunidade um excelente e feliz
Natal, e desejando receber-vos no Ano de 2022.
Feliz Ano Novo.
ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

PROFESSOR AIDARA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a
chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos de experiência. 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, impotência 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
Falo Português

FELIZ NATAL
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VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX
VOUS SOUHAITENT

UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE
ANNÉE 2022 !

YOUR FEDERAL LIBERAL MPs WISH YOU

A MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY
NEW YEAR 2022!

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

MP / Député
Papineau

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca
(514) 277-6020

HON. STEVEN GUILBEAULT

EMMANUEL DUBOURG

FAYÇAL EL-KHOURY

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca
(514) 323-1212

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

ANTHONY HOUSEFATHER

ANGELO IACONO

HON. MÉLANIE JOLY

ANNIE KOUTRAKIS

MP / Député
Laurier – Sainte-Marie

MP / Député
Mount Royal / Mont-Royal

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
(514) 522-1339

MP / Député
Bourassa

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

Anthony.Housefather@parl.gc.ca
(514) 283-0171

Angelo.Iacono@parl.gc.ca
(450) 661-4117

Melanie.Joly@parl.gc.ca
(514) 383-3709

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

HON. DAVID LAMETTI

PATRICIA LATTANZIO

SORAYA MARTINEZ FERRADA

ALEXANDRA MENDÈS

MP / Députée
Vimy

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

MP / Députée
Hochelaga

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655

MP / Députée
Brossard–Saint-Lambert

YVES ROBILLARD

HON. PABLO RODRIGUEZ

FRANCIS SCARPALEGGIA

SAMEER ZUBERI

Yves.Robillard@parl.gc.ca
(450) 622-2992

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca
(514) 695-6661

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel

HON. MARC MILLER

Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce –
Westmount

MP / Députée
Ahuntsic-Cartierville

MP / Député
LaSalle– Émard– Verdun

MP / Député
Ville-Marie – Le Sud-Ouest –
Île-des-Soeurs

MP / Député
Laval – Les Îles

MP / Député
Alfred-Pellan

MP / Députée
Saint-Laurent

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

HON. MARC GARNEAU

ANJU DHILLON

MP / Députée
Dorval – Lachine – LaSalle

David.Lametti@parl.gc.ca
(514) 363-0954

MP / Député
Marc-Aurèle-Fortin

MP / Député
Honoré-Mercier

MP / Député
Lac-Saint-Louis

Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
(450) 466-6872

MP / Député
Pierrefonds – Dollard
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725

FELIZ NATAL
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ALFRED DALLAIRE MEMORIA

DESEJA-VOS PAZ
E SERENIDADE

O tempo das festas suscita muita
apreensão no seguimento da perda de
um ente querido. É por isso que Memoria
vos propõe algumas atividades nesta
ocasião, a desenvolver no conforto da sua
casa.

ARTE TERAPÊUTICA

Uma série de três ateliês de arte terapêutica,
especialmente apontada para este período que
abordará o tema da falta e da ausência. (em francês).
Consulte a ficha das atividades em :
memoria.ca/accompagnement

CONVERSANDO NA SEGUNDA-FEIRA

Convidamos a participar Num grupo de discussão
dedicado ao tema do Natal na segunda-feira,
20 de dezembro, às 13h30, por videoconferência
(em francês) inscrevem-se por correio electrónico :
causeries@memoria.ca

O MURO DA MEMÓRIA,
PARA NÃO ESQUECER
Convidamos todos a deixar uma mensagem dedicada
a um ente querido no nosso muro da memória; estas
mensagens serão projetadas através de um jogo de
luzes no coração do Mausoléu St-Martin. Consulte a
ficha das atividades em :
memoria.ca/mur

MEMORIA-Noel PORT PRINT.indd 1

2021-12-13 10:01 AM
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Façam atenção Quando falamos tudo se conhece!
na Santa Cruz
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

H

á semana passada uma pessoa chegou a
chorar e tinha dificuldades a falar porque
ela não acreditava que isto tinha aconteci-

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

H

oje em dia estamos a viver, mais
uma vez, um momento com
muito estresse. Não é por causa
do Natal porque tudo se faz em bom tempo.
Mas sim, este maldito bicho da Covid-19 e a nova
versão a Ómicron está cada vez mais perto de nós,...

do.
Ela recebeu uma multa no estacionamento da igreja Santa Cruz. Tentei de compreender e ajuda-lá a ver
se isto era verdade, todos nós sabemos que há sempre
pessoas que brincam com as contravenções da polícia
e também não acreditava que a igreja fazia isto, podem
meter uma folha para avisar, mas nunca vi uma multa
na Igreja Santa Cruz.

ontem foi registado mais de 5000 casos no Quebeque
e a situação está cada vez a piorar através do mundo.
Mas este artigo não é sobre a Covid, mas sim do Natal
e de tentar sobreviver com esta pandemia.
Cada vez mais, fui através dos comerciantes de Montreal para poder sobreviver e ter publicidade para en-

Após vários minutos, isso é uma realidade que nunca
tinha pensado. Eu não vou criticar porque é um terreno privado, e que, se não vais a secretaria da igreja, ou
escola ou na igreja, não devias deixar o carro lá. Mas
muitos usem e abusem e claro um dia vai chegar que a
polícia vai dar multas.
É interessante de ver como o tempo foi e como o tempo está a chegar. Agora se queres estacionar o seu carro
no adro da igreja deves correr pagar os 5 dólares ou
senão tens uma multa de 79$.
Acho que é tempo de meter um barreira de estacionamento, e parar de dizer que a igreja é da comunidade
e dizer as verdades, assim tira o estresse de correr a
secretaria ou o estresse de um dos directores da igreja
a correr atrás das pessoas.

frentar os meses que vão chegar, janeiro e fevereiro são
os piores do ano e com a Covid vai ser, mais uma vez
um grande fracasso para o jornal. Mas,... com os nossos amigos comerciantes, vamos ver se vamos passar
este período difícil.
Uma coisa é que vou de casa em casa,... falando com
os prorietário, correndo, porque agora a temperatura
não nos deixam andar a pé durante muito tempo.
Comecei a falar com a proprietária da Padaria Coimbra situado no 191 Avenida Mont-Royal Este. muito
conhecida por ter a melhor
broa de Montreal.
E, na minha opinião, é muita
boa.
Depois da nossa conversa fiquei admirado porque eu não
sou uma pessoa que está a tentar de apanhar informações ou
mesmo artigos para escrever
mas desta vez quero só escrever uma notar para os nossos
leitores que a Padaria Coimbra, é a mais antiga padaria
portuguesa em Montreal.
Ela nasceu em 1977.
E contra ventos e marés ela
está em boa situação e devemos dar os parabéns porque
ela está a chegar em breve aos
seus 45 anos de existência,
quase meio século.
Quase meio século de vida e
ainda é um verdadeiro marco
importante na nossa comunidade... Que você nunca perca
esse encantamento na comunidade e que continue sendo
uma padaria com um lindo sorriso e empredos e empregadas profissional e que continue a nos trazer muitas alegrias com os seus bolos, pãos, massa, broa e tudo
o que é bom da vossa linda padaria.
Feliz aniversário.
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Pfizer prevê que pandemia dure até 2024. Vacinas para
crianças entre os dois e os quatro anos com potencial atraso

A

pandemia não terminará antes de 2024: é o
prognóstico feito por Mikael Dolsten, presidente do departamento de pesquisa e desenvolvimento médico da multinacional farmacêutica
Pfizer, em declarações esta sexta-feira numa apresentação para investidores.

Como avança a Reuters, a empresa prevê que algumas regiões do mundo continuem a registar níveis
pandémicos de Covid-19 nos próximos dois anos.
Dolsten afirma que, ao mesmo tempo, alguns países

irão transitar para um estado endémico, com realidades de saúde pública controláveis e um número reduzido de casos.
“Quando e como isto irá acontecer, vai depender da
evolução do vírus, do quão eficazmente a sociedade
distribuirá vacinas e tratamentos, e da distribuição

justa destes fármacos para regiões onde as taxas de
vacinação são ainda baixas”, apontou Dolsten. “O aparecimento de novas variantes poderá também afetar o
desenrolar da situação pandémica.”

O prognóstico da farmacêutica foi feito após o surgimento da variante Ómicron que, quando comparada
com a primeira versão do vírus, regista mais de 50 mutações. Segundo a agência Reuters, isto implicou uma
redução na eficácia das vacinas de duas doses contra
possíveis infeções, tendo instalado o medo global devido à rapidez de propagação.
De facto, antes da descoberta da nova variante, Anthony Fauci — principal epidemiologista da Casa
Branca — previu que a pandemia iria terminar em
2022, nos Estados Unidos da América. Porém, numa
entrevista com a NBC, no domingo, Fauci avisou que

o inverno que se aproxima será “desolador”, alertando
para a acelerada propagação da nova variante.
Ainda na mesma apresentação, Mikael Dolsten divulgou que uma versão de dose reduzida — destinada
às crianças entre os dois e os quatro anos — registou
uma resposta imunitária mais fraca do que o esperado,
causando um potencial atraso na sua autorização.
A BioNTech e a Pfizer estão a desenvolver uma versão
da vacina destinada a combater a rapidez de propagação da Ómicron. As empresas esperam começar a fase
de testagem clínica em janeiro.
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EMA aprova comercialização
de
vacina da Novavax na UE
A autorização de entrada no mercado foi dada após a

EMA ter concluído que os dados sobre a vacina eram robustos e satisfaziam os critérios da UE em termos de eficácia, segurança e qualidade, segundo um comunicado.
A avaliação teve início, num prazo acelerado, em 17 de
novembro, sendo a Nuvaxovid a quinta vacina a receber
autorização para ser comercializada na UE.

No seu conjunto, os resultados de dois estudos mostram
uma eficácia vacinal para Nuvaxovid de cerca de 90%
para a estirpe original do SARS-CoV-2 e algumas variantes preocupantes como Alpha e Beta.
ADVERTISING
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Reino Unido regista 2º valor mais alto
de casos desde início da pandemia

N

as últimas 24 horas, o Reino Unido sofreu
mais uma subida no número de casos associados à Covid-19, contabilizando 91.743
infeções e 44 mortes. O número de casos é o segundo

associados à Covid-19 desde o início da pandemia.
No que toca à vacinação, 51.498.034 pessoas (89.5%)
já receberam a primeira dose, ao passo que 47.051.876
(81.8%) já têm o esquema vacinal completo. Além dis-

maior desde que a pandemia começou, logo depois
dos 93.045 registados na sexta-feira passada.
O país soma, assim, 11.453.121 casos e 147.261 óbitos

so, 28.978.244 (50.4%) já foram inoculadas com a dose
de reforço contra a Covid-19.

Os dados em relação à eficácia da vacina contra outras
variantes preocupantes, incluindo a Ómicron, são ainda limitados, sublinha a EMA.

A Nuvaxovid é uma vacina que contém suficientes fragmentos de uma proteína que é exclusiva do vírus para que
o sistema humanitário a reconheça e responda produzindo
defesas contra a infeção pelo SARS-CoV-2.
A autorização é válida para os 27 Estados-membros, mas
a vacina da Novavax não deverá ser utilizada em Portugal
uma vez que, segundo foi adiantado em julho, não está
incluída no planeamento da vacinação contra a covid-19.
Na UE está autorizada a comercialização de quatro vacinas anticovid-19: Pfizer BioNtech, Moderna, Astrazeneca
e Johnson&Johnson.
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DIREITOS HUMANOS À PORTUGUESA
HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

H

á muito se debate em Portugal a possibilidade de ser
a nossa sociedade uma estrutura humana onde o racismo está
presente. E, como se sabe, uma coisa é o que se diz nas
televisões, outra o que as pessoas, de um modo muito
geral, sabem. E o que se sabe é que o racismo está omnipresente no seio da nossa sociedade.
De resto, o tema quase não é tratado no sistema educativo, ao menos numa perspetiva histórica, tal como os
nossos canais televisivos se vão quedando no designado
politicamente correto.

Com frequência crescente, vão surgindo acontecimentos que mostram, precisamente, que o racismo está
presente no seio da nossa comunidade, mormente em
intervenções de forças policiais, mas também por via de
uma linguagem dúplice dos principais protagonistas da
nossa vida pública. Os próprios tribunais quase passam
ao lado desta realidade. Exatamente o que costuma dar-se com as penas atribuídas aos autores de atos de violência sobre pessoas pertencentes a grupos étnicos não
brancos e que sejam estrangeiros a viver em Portugal.

Muito recentemente, uma delegação das Nações Unidas mostrou-se perplexa em face do que teve a oportunidade de saber em Portugal. A verdade, como seria de
esperar, é que as nossas televisões quase não referiram a
perplexidade deste grupo. E muito menos tentaram saber o ponto de vista dos nossos detentores de soberania
sobre tal reação.
O que agora se veio a conhecer sobre certas atuações
de militares da GNR de Odemira mostra uma evidente

violação de Direitos Humanos por parte daqueles militares. Todavia, a experiência mostra que tudo deverá
vir a dar em nada, ou, vá lá, em quase nada. E, quase
com toda a certeza, a maioria daqueles militares lá irá
continuar ao serviço da Guarda Nacional Republicana.
O que se conhece do modo português de estar na vida
– não viu, não ouviu, não sabe, não pensa, obedece –,
a prática dos tribunais neste domínio, o quase silêncio
dos nossos detentores de soberania, mas também a
enorme ausência de trabalhos da grande comunicação
social sobre este caso – e sobre os restantes, sempre tangencialmente noticiados...–, constitui a garantia de que
tudo se saldará nada. Ou seja: vai saldar-se no mesmo
que se descobriu, graças à COVID-19, em Odemira. E
quem diz Odemira, diz todos os locais de Portugal onde
se possam encontrar concidadãos do mundo à procura
de salvar a vida. Em todo o caso, na nossa III República
temos a democracia, o Estado de Direito e os...
Direitos Humanos. Um mimo!

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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Protagonistas da Terra Salva
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot. com

E

ntão Deus disse: Façamos o homem à nossa
imagem e semelhança. Deus criou o homem
e a mulher e os abençoou: Frutificai e multiplica, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os
peixes, sobre as aves e sobre todos os animais que se
arrastam. Deus contemplou toda a sua obra, e viu
que tudo era muito bom.
(Gênesis 1, 26-31)

Deus presenteou-nos com um paraíso, mas não permitiu que o tornasse impróprio para a vida, ainda mais
por ganância. Os recursos do planeta permitiram que
atingíssemos um nível de desenvolvimento científico
e tecnológico suficiente para termos conforto e tranquilidade com a preservação da diversidade da flora e
da fauna.
A humanidade está destruindo o planeta e sabemos
disso há muito tempo. Em 14 de dezembro de 1962, a
Mariner-2 tornou-se a primeira missão interplanetária
bem sucedida quando passou a cerca de 35 mil km da
superfície de Vênus. Descobriram que a superfície do
planeta era extremamente quente, ao menos 425 °C.
Em 1967, quando a soviética Venera-4 entrou na atmosfera com sucesso, descobriram que essa atmosfera era composta de 90 a 95% de dióxido de carbono
(CO2). A partir daí, diversos cientistas, entre eles Carl
Sagan, viram que o aumento do CO2 na Terra era uma
ameaça.
Já em junho de 1972, algumas nações reuniram-se
em uma Conferência em Estocolmo para discutir o

problema. A necessidade de envolver todas as nações
do planeta para definir metas para salvar a Terra tornou-se realidade vinte anos depois no Rio de Janeiro, a
Rio-92, a primeira conferência sobre o meio ambiente
com a participação de 168 países do mundo.
No começo de novembro último, aconteceu a COP26 (26th Conference of the Parties ou 26ª conferência
das partes), a Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima de 2021, em Glasgow, Escócia.
Mais uma vez, muitos discursos, mas poucos acordos.
O pior consenso foi apenas reduzir, em vez de eliminar, o consumo de carvão mineral, um dos principais
emissores de gases estufa, e que tem a China e a Índia
como grandes consumidores. Isso me recorda que a
tecnologia dos pellets de restos orgânicos poderia ganhar grandes investimentos nessas nações para substituir o carvão.
Foi aprovado o mercado de carbono, o que deve beneficiar o Brasil. Veremos como será viabilizado. O
acordo ainda convoca os países a apresentarem metas
climáticas reais antes de 2023, de forma a tornar possível limitar o aquecimento global em até 1,5ºC, uma
evolução sobre o Acordo de Paris (2015), que limitava
o aquecimento em 2ºC.
No final da COP26, os Estados Unidos e a China, os
maiores emissores de gases do efeito estufa do planeta, divulgaram um acordo com o compromisso em
trabalhar juntos contra a liberação de carbono na atmosfera. Comprometeram-se ainda em combater o
desmatamento ilegal no planeta, o que quer que seja,
certamente afetará o Brasil no futuro.
Está muito claro que salvar o planeta é viável e uma

FELIZ NATAL

questão de "vontade política", aquela que cada cidadão
impõe aos seus representantes, cuja consciência nasce
pelos apelos de jornalistas, bispos e padres, pastores,
professores, sindicalistas etc.

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca
Mercearias

Tel.: 514-575-9605
JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS
Cimento
cerâmica,
cozinha,
casas de banho,
canalização
e muito mais...

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

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

Restaurante

T.: 514-849-3808
Monumentos

David.pereira@igpwm.ca

Notários

61 anos ao serviço
dos nossos leitores,
clientes e à comunidade

Contabilista

6

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Tel.: 514.842.2443

Renovações

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
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Numa escola de betos pergunta a professora:
- António, diz-me uma flor começada por 'R'.
- Rosa!
- Diz o António.
- Ai! É óptimo, é óptimo, é óptimo. João, diz-me uma flor
começada por 'C'.
- Cravo!
- Diz o João. Ai! É óptimo, é óptimo, é óptimo.
- Zezinho, diz-me uma flor começada por 'O'.
- Hum, ...orgasmo!
- Diz o Zezinho. - Orgasmo?! Mas orgasmo não é uma
flor! - Mas é óptimo, é óptimo, é óptimo...
Na aula de religião o professor voltou-se para a mais assanhadinha da classe e perguntou:
- Lurdinha, me diga, quem foi o primeiro homem!
-Ah! Professor, se o senhor não se importa, eu prefiro
não dizer!

Na escola:
- Que sabes tu dos químicos do Século XVII, meu menino? - Bem ... Sei ... Sei ... Que estão todos mortos ?!?
Vai uma mulher ao médico e pergunta: Sr Doutor posso
tomar a pílula com leite? Claro que sim! Mas porquê é
que pergunta? É que eu já me cansei de a tomar com o
período.

Bacalhau à Zé do Pipo

4242 Boul. St-Laurent #201

6
4

ANEDOTAS
EMPREGOS

T.: 514.668.6281

514 623-4705

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

8 2

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

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

SUDOKU

1
7 9

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO
MÉTRO SAUVÉ

Renovações

INGREDIENTES: 2 postas Bacalhau; 800 gr Batatas; 300 ml Leite; 2 c. sopa
Manteiga; 2 Cebolas; 3 dentes de Alho; 1 folha de Louro; 10 Azeitonas Pretas
Descaroçadas; qb Noz-Moscada; qb Sal e Pimenta. Para a Maionese: 2 Ovos
tamanho M; 2 dentes de Alho; 1 c. sopa Limão; 200 ml Óleo; 200 ml Azeite; qb Sal.
PREPARAÇÃO: Coloque 800g de batatas descascadas e cortadas em pedaços
pequenos numa panela com água, tempere com sal e deixe cozer durante cerca
de 10 a 15 minutos. Enquanto isso, coza 2 postas de bacalhau num tacho com
300 ml de leite, durante 5 a 7 minutos. Quando a batata estiver cozida, é hora de
a esmagar até obter um puré. Vá adicionando aos poucos parte do leite que usou
para cozer o bacalhau, tempere com noz-moscada, junte 2 colheres de sopa de
manteiga e bata até ficar sedoso. Transfira depois o puré para um saco de pasteleiro, e reserve. De seguida, corte 2 cebolas em fatias, e leve-as a uma frigideira
com azeite. Acrescente também 3 dentes de alho cortados, sal, 1 folha de louro, pimenta, e o leite que sobrou da
cozedura do bacalhau. Enquanto a cebola coze, faça uma maionese de alho. Parta um ovo inteiro e uma gema para
dentro de um copo, junte 2 dentes de alho ralados, sal e 1 colher de sopa de limão. Adicione gradualmente 200ml de
óleo e 200ml de azeite, enquanto tritura tudo com a varinha mágica. Com a maionese pronta, ligue o forno a 200ºC
e coloque tudo num tabuleiro: o bacalhau ao centro, a cebola e os alhos por cima, e o puré à volta. Use depois outro
saco de pasteleiro para cobrir tudo com a maionese, e disponha azeitonas pretas descaroçadas, antes de levar ao
forno a gratinar, durante 15 minutos. No final, delicie-se com este prato que viaja pelo país inteiro, mas mantém a sua
pronúncia do Norte.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

†
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

Procura-se uma senhora para fazer
limpeza de uma casa, honesta e
experiente, trabalhadora, 2 vezes por
semana, durante 5 horas por dia.
Trabalho situado no Côte de Neiges.
Por favor, ligue para Mary

514-731-2176

7 ERROS

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†

JOSÉ PEREIRA
1937 – 2021

Faleceu em Montreal, no dia
19 de dezembro de 2021, o
Sr. José Pereira, natural da
Conceição, Ribeira Grande,
São Miguel, com a idade de 84
anos.
Deixa na dor seus filhos Luis
e Dina, seus netos AndrewLee (Alexandra), Priscilla
(Anthony), Anthony Dylan e
Paige, seus irmãos Silvano
(Fátima), João Luis (Maria) e
Mariano (Maria Do Rosário),
sobrinhos
e
sobrinhas,
assim como outros restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Tel(514)595-1500
O seu corpo estará exposto quarta-feira dia 22 de
dezembro das 15h às 21h e o funeral terá lugar no dia
23 de dezembro, após missa de corpo presente, pelas
11h, na igreja Missão Nossa Senhora de Fátima em
Laval, seguindo depois para o cemitério de Laval, onde
será sepultado em cripta.
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.

EMPREGOS
EMPREGOS

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 espanhol
HORÁRIOS: De segunda à sexta
das 7h30 às 16h

ENVIAR O SEU CV
raffi@pajar.com
serge@pajar.com

514 277 . 7778

UMA ESCOLHA CERTA

1 866 277.7778

ANTÓNIO JORGE
1929 - 2021

É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do nosso
querido pai António Jorge, aos
92 anos, na segunda-feira, 6
de Dezembro de 2021. Nasceu
no Alentejo, Portugal. Ele era
muito amado e os seus filhos
sentirão muito a sua falta; filho
Mario (Carol); filha Candida (Michael); cinco netos Cristina, Philip, Andrew, Eric e Diandra; três
bisnetas Augusta, Sage e Gabriella; seu cunhado, José Furtado (Lourdes), duas sobrinhas,
Marianela (Luis) e Stella (Sam),
sobrinho Fabricio, sobrinha-neta Cali. Ele também fará
muita falta a sua família em Portugal e amigos mais próximos.
Gostaríamos de agradecer à equipe carinhosa e profissional da Cite de la Santé em Laval por sua dedicação.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boulevard St-Martin Est,
Laval, Qc H7E 4X6
www.memoria.ca
514-277-7778
A família receberá as condolências no domingo, dia 19
de Dezembro de 2021, das 14 às 17 horas e das 19
às 21h. Uma cerimónia privada foi realizada numa data
futura.
Em vez de flores, considere uma doação
para o Hospital Cité De La Santé, seu
#Profoundly Human Movement.
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.

ROSA LIMA DIAS MENDES
†É com grande
1935 – 2021
pesar, que a famí-

lia 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
(Micheline), Francisco (Élise) e
Guilherme (Kim), as netas Laurence e Sofia, o irmão Guilherme
(falecida 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 dezembro 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 Complexo 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 Alzheimer
de Montreal (https://alzheimermontreal.ca/)
serão sinceramente apreciadas.
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.

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

61 anos
ao serviço dos
nossos leitores
e clientes
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TURISMO DE LISBOA DEFENDE MEDIDAS
DE APOIO SE SITUAÇÃO SE AGRAVAR

Em declarações à agência Lusa a propósito das expectativas do setor para a época de Natal e Ano Novo, o diretor geral da Associação Turismo de Lisboa e presidente da
Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa, Vítor
Costa, contou que havia uma perspetiva de alguma melhoria depois de um final de verão com alguma retoma, apesar
de longe dos números pré-pandemia.
"Contudo, esta última evolução da pandemia que não
tem tanto a ver com as nossas medidas em Portugal,
mas com a questão geral
dos nossos mercados, com
as restrições que estão a
existir na Alemanha, Inglaterra e Holanda, nossos
mercados decisivos, a situação agravou-se", explicou. Apesar de ainda não conseguir
quantificar, Vítor Costa diz que há uma quebra relativamente à perspetiva que havia para este ano. "Verificámos que a
região de Lisboa foi a região que teve mais quebra devido
à questão das ligações aéreas e de termos uma componente mais internacional. Lisboa foi a que mais sofreu. A
partir de meados do verão, e não foi como no Algarve ou
na Madeira, começámos a sentir uma melhoria, mas agora registámos um recuo com cancelamentos de noites em
hotéis, na restauração devido a esta 5.ª vaga", disse. De
acordo com Vítor Costa, as restrições internacionais têm
reflexos no alojamento e a situação interna na restauração,
com cancelamentos de festas de empresas e jantares. "A
única forma de resolver o problema é ultrapassar a pandemia por todos os meios e de uma forma definitiva para
que os clientes voltem. Durante um período alargado, as
empresas sobreviveram em parte com as medidas tomadas
ao nível do 'lay-off', das moratórias, de vários apoios, mas
as medidas estão a chegar ao fim e impõe-se a revisão de
algumas e manutenção de outras", sublinhou. Se a situação
se prolongar, frisou Vítor Costa, "vão ter de ser encaradas
outras medidas, prorrogar o 'lay-off' e outras de apoio à tesouraria", salientou. Vítor Costa lembrou que as empresas
já não têm reservas e as que tinham ganho podem perdê-las se a pandemia de covid-19 se agravar. Sobre as perspetivas para 2022, o diretor-geral da Associação Turismo
de Lisboa considera que estarão sempre dependentes do
evoluir da pandemia. "Cada vez que a pandemia melhora
verifica-se uma reação imediata de procura. Entre o verão e
agora houve um 'suplemento de alma' com a vinda de mais
clientes, que deu algum ânimo, oxigénio, às empresas. Precisamos que a pandemia fique controlada", disse.
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Este ano, mais portugueses tencionam
ir de férias no Natal ou Ano Novo

O

estudo do Observador Cetelem Natal 2021
revela que 14% dos portugueses tencionam
ir de férias no período do Natal e Ano Novo,
um número que é "bastante superior ao do ano passado", quando só 1% pretendia ir de férias nesta altura
do ano.
Dos 14% que pretendem ir de férias, 9% refere que
o faz para visitar a família e 5% para viajar e passear,

que vão de férias neste período de Natal ou Fim de
Ano planeiam gastar 240 euros.
"Os jovens com idades compreendidas entre os 25 e
os 34 anos são os que procuram gastar mais nas suas
férias, cerca de 270 euros. Já os mais velhos ainda em
idade ativa, na faixa etária dos 55 aos 64 anos, são os
que pretendem gastar menos, aproximadamente 200
euros", pode ler-se no mesmo comunicado.

de acordo com um comunicado a que o Notícias ao
Minuto teve acesso.
Ainda assim, a grande maioria (68%) não irá de férias
durante neste período.
O estudo revela ainda que, em média, os inquiridos

Do ponto de vista regional, os residentes da zona do
Porto são os que vão gastar mais nestas férias, "estando
bem acima da média, com a expectativa de gastar cerca
de 500 euros".
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Morreu o ator Rogério Samora, antes
do prazo, antes do tempo, antes do dia
R

ogério Samora morreu, esta quarta-feira, aos
62 anos, confirmou o JN junto de fonte oficial
da Impresa. Era um dos artistas mais conhecidos da SIC.
O ator estava internado no hospital Amadora-Sintra,
onde deu entrada, este domingo, depois do seu estado
de saúde se ter agravado.
Esta segunda-feira, soube-se que tinha sido uma febre persistente a levar novamente Samora à unidade
hospitalar, onde veio a falecer, precisamente por não
resistir ao novo quadro clínico, apurou o JN.
Rogério Samora estava há quase 150 dias em coma,
na unidade de cuidados continuados da ASFE Saúde,
na freguesia da Encarnação, concelho de Mafra, para
onde foi transferido em finais de setembro, sempre
com um prognóstico reservado.
Antes esteve internado mais de dois meses no Amadora-Sintra, após duas paragens cardiorrespiratórias
[PCR] que lhe tiraram a maioria das faculdades.
Funeral em Lisboa
O corpo do ator vai estar em câmara ardente a partir
das 18 horas desta sexta-feira, na Basílica da Estrela,
em Lisboa. As cerimónias fúnebres estão marcadas
para o dia seguinte, a partir das 11.45 horas.
Uma carreira longa e carismática
"Na arte do entretenimento é importante que as pessoas consumam o teu trabalho. Se não, representas

para quem? Para ti?", disse em entrevista Rogério
Samora. No caso da sua carreira carismática, sempre
teve o apoio do público e da crítica.
José Rogério dos Anjos Filipe da Conceição Samora nasceu a 28 de outubro de 1959 em Lisboa.
Formou-se no Conservatório Nacional, em 1979, e
viria a estrear-se profissionalmente no teatro com
"A paixão segundo Pier Paolo Pasolini", na Casa
da Comédia, com direção de Filipe La Féria. Uma
prestação que lhe valeu, em 1981, um prémio de ator
revelação. Também com La Féria, integraria o elenco de espetáculos como "A Marquesa de Sade" de
Mishima, "A Ilha do Oriente" de Mário Cláudio, ou
"Eva Perón" de Copi. Fez também várias produções
no Teatro Experimental de Cascais, com Carlos Avilez,
de "Hamlet" de Shakespeare a "Erros meus, má fortuna, amor ardente" de Natália Correia.
Trabalhou também com Saguenail em "A dança do
Sargento Musgrave" de John Arden. Com Fernanda
Lapa em "Medeia é bom rapaz" de Luís Riaza, "As Bacantes" de Eurípides e "Sétimo céu" de Caryl Churchill.
Com Castro Guedes em "Quase por acaso uma mulher" de Dario Fo. Também com Luís Miguel Cintra
em "Cimbelino" de Shakespeare.
Todavia, o grande público conhecia-o sobretudo
como ator de televisão. Rogério Samora dizia que gostava da televisão pela rapidez emocional com que lhe
pediam para responder a tudo.

"

Passou por mais de 50 telenovelas e séries e teve também alguns trabalhos como apresentador, em concursos, de "Queridos inimigos" (1993), a "Mano a mano"
(1994) e "Número um" (1995).
Nas telenovelas, os seus trabalhos mais notados residem em "A banqueira do povo" (1993), "Mar de paixão" (2010), "Rosa fogo" (2011) e, mais recentemente,
em "Nazaré" (2019).
Participou ainda em quase meia centena de longas-metragens, em filmes de realizadores como Manoel
de Oliveira, José Álvaro Morais, João Mário Grilo, João
Botelho, Manuel Mozos, António-Pedro Vasconcelos,
Maria de Medeiros, Luís Filipe Rocha, Margarida Cardoso, José Fonseca e Costa, e Raúl Ruiz.
Adeus Rogério Samora

Portugal em Montreal

LIVRO DO GALO

"

A TODOS O NOSSO
MUITO OBRIGADO
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Comissão Europeia aprova plano da TAP com apoio
adicional de 2,55 mil milhões e perda de 18 slots

A

Comissão Europeia vê viabilidade a longo
prazo para a companhia aérea TAP e prometeu uma decisão esta semana sobre o plano
de reestruturação, alertando no entanto que deverá
implicar remédios. “Tem sido muito encorajador ver
os planos de reestruturação que têm sido delineados
para a TAP. Penso que há uma viabilidade a longo

prazo para a empresa”, declarou a vice-presidente
executiva da Comissão Europeia e responsável pela
área da Concorrência, Margrethe Vestager.
Em conferência de imprensa em Bruxelas sobre novas diretrizes relativas a ajudas estatais para clima,
ambiente e energia, a responsável foi questionada à
margem sobre o plano de reestruturação da TAP e garantiu que o executivo comunitário está a “trabalhar

arduamente agora mesmo para uma decisão esta semana”.
“O apoio público à TAP é bastante grande e, a fim de
atenuar a distorção da concorrência, a TAP também
aceitou alguns compromissos”, adiantou Margrethe
Vestager.
A declaração da vice-presidente que tem o pelouro da
concorrência vai de encontro às afirmações recentes
de membros do Governo e
da própria TAP que manifestaram expetativas de que
o plano de reestruturação e
as ajudas públicas à companhia fosse aprovadas até ao
Natal. O pacote financeiro envolve uma ajuda até
3.200 milhões de euros, dos
quais a companhia já recebeu 1.662 milhões de euros. A TAP deverá precisar
de uma nova injeção ainda
este ano, para compensar
os danos provocados pelas restrições da pandemia na
operação e nas receitas. Margrethe Vestager sinalizou
que também esta ajudas, que contam para bolo total de
apoios, serão decididas esta semana.
O Governo entregou à Comissão Europeia, há um
ano, o plano de reestruturação da TAP, tendo entretanto implementado medidas como a redução de trabalhadores. Após a Comissão Europeia ter aprovado, em
10 de junho de 2020, o apoio estatal de até 1.200 mi-

lhões de euros à TAP, a companhia teve seis meses para
apresentar um plano de reestruturação que convença
Bruxelas de que a empresa tem viabilidade futura.
Em agosto deste ano, a Comissão Europeia admitiu
recear que o auxílio à reestruturação da TAP viole as
regras de concorrência, uma queixa que tem sido repetida por outras companhias aéreas, como a Ryanair.
Bruxelas disse ainda duvidar que o apoio de 3.200
milhões garanta de vez a viabilidade da companhia,
apesar de reconhecer a importância de o Estado português salvar a transportadora aérea.
Os serviços da concorrência abriram uma investigação aprofundada, tendo dado um prazo para Portugal
responder às questões e esclarecer as dúvidas suscitadas, mas as respostas iniciais do Governo dadas ainda
no verão não foram consideradas suficientes. Tal como
o Observador noticiou, Bruxelas não ficou convencida
com os argumentos para justificar a dimensão da companhia europeia pós-reestruturação, exigindo uma
maior cedência de slots no aeroporto de Lisboa.
O Governo já reconheceu que terá de haver essa cedência para viabilizar a TAP, mas ainda não se conhece
a dimensão dos remédios, mas a alternativa à aprovação deste plano (neste caso o chumbo) implicaria o
fecho da transportadora, como recordou ainda na semana passada, o ministro das Infraestruturas.
De acordo com o relatório que acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo
previa injetar 1.988 milhões de euros na TAP este ano
e em 2022.
(Ana Suspiro | Jornal Observador)
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Mais de 90 mil novos casos de
Covid-19 e mais 172 mortes no Reino Unido

O

Reino Unido registou 90.629
novos contágios e mais 172
óbitos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo
os dados divulgados esta terça-feira
pelo Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. Em termos
acumulados, o Reino Unido contabiliza 11.542.143 infeções e 147.433 vítimas mortais.

ministrada com a dose de reforço ou
a terceira dose da vacina contra a Covid-19.
"Este ainda não é o novo Natal
normal"; Costa apela aos testes
Com o Natal à porta são cada vez mais
as questões sobre as medidas que devem
ser tomadas para combater a propagação da Covid-19. Embora o Estado invista na testagem gratuita, muitos não

de bebidas e entretenimento optem por
encerrar voluntariamente, como anteriormente já havia acontecido em Lon-

dres, que agora cancelou também os
festejos de ano novo.
A incidência acumulada situa-se em
777,6 casos por 100 mil habitantes.
7.801 pessoas com Covid-19 estão internadas nos hospitais do NHS.
52% da população britânica já foi ad-

se sentem seguros em reunir as famílias
nas celebrações natalícias deste ano.
As preocupações acrescidas neste período levam a que os estabelecimentos

Ontem, o Presidente da República promulgou a alteração às medidas no âmbito da pandemia que incluem a aplicação
do regime do apoio excecional à família
no período de contenção, entre 2 e 9 de
janeiro.

A Ómicron é cada vez mais a variante
predominante em diversos países. Se-

gundo o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, ontem
104 pessoas foram internadas com esta
variante e 12 morreram. Também nos
Estados Unidos da América o número
de contágios sobe, sendo que a Ómicron
representa já 73% das novas infeções no
país.
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Filmes de Nuno Beato e José Miguel Ribeiro
selecionados para Cartoon Movie 2022
D

ois projetos portugueses de longa-metragem
de animação, dos realizadores Nuno Beato e
José Miguel Ribeiro, integram em março o encontro internacional de coprodução Cartoon Movie, em
Bordéus (França), foi anunciado esta terça-feira.
O Cartoon Movie é considerado um dos mais importantes pontos de encontro dedicados às longas-

quela cidade francesa, e contará com os projetos portugueses “Os demónios do meu avô”, de Nuno Beato,
e “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, primeiras longas-metragens de animação para os dois realizadores.
“Os demónios do meu avô” é uma produção da Sardinha em Lata e conta com coprodução de França e
Espanha. O orçamento ronda os dois milhões de eu-

-metragens de animação, tendo sido selecionados 57
projetos, em diferentes fases de produção, entre os 114
submetidos à organização.
O Cartoon Movie decorrerá de 8 a 10 de março, na-

ros.
O filme, com argumento de Nuno Beato e Possidónio Cachapa, está a ser feito em stop-motion com
animação de volumes e é ambientado numa aldeia

imaginária em Vale do Sarronco, povoada de humanos, animais e seres fantásticos inspirados no universo
singular da ceramista Rosa Ramalho.
“Nayola” é uma produção da Praça Filmes, com coprodução com França, Países Baixos e Bélgica, e um
orçamento de cerca de 3,5 milhões de euros.
O argumento é de Virgílio Almeida a partir de uma
peça de teatro escrita por José Eduardo Agualusa e
Mia Couto, que por sua vez deriva de um conto publicado nos anos 1990 pelo autor angolano. A narrativa
cruza três gerações de mulheres e tem a guerra civil de
Angola como pano de fundo.
Segundo a organização, no próximo Cartoon Movie
apenas 12% dos projetos selecionados estão numa fase
de produção em que já existem conteúdos animados
disponíveis para visualização pelos profissionais do
setor. Entre eles estão os dois filmes portugueses.
França tem 15 projetos selecionados, seguindo-se Espanha com oito projetos. Destaque ainda para a presença de dez projetos de produção nórdica, juntando
Dinamarca, Finlândia, Islândia e Noruega.
A revista Variety escreve que cada minuto de cinema de animação a ser apresentado em 2022 no Cartoon Movie custou, em média, 57.600 euros (64.929
dólares), ligeiramente abaixo dos 73.569 euros (82.886
dóalres) de 2020.
Dos 57 projetos selecionados, 44 têm orçamento de
produção a variar entre os dois e os oito milhões de
euros. Apenas um projeto de longa-metragem ultrapassa os dez milhões de euros de produção.
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Homem-Aranha - Sem Volta para Casa
é uma celebração do passado e do presente

A

semana passada fui ver o film
em inglês Spiderman, no way
home... sabendo um pouqinho
da história do homem-aranha e sabendo que havia vilões dos filmes antigos
do homem-aranha, achava interessante
o conceito deste novo filme que iniciou-se quinta-feira.
Em 2007 no dia em que o Homem-Aranha de Tobey Maguire descobriu que o
seu tio Ben não tinha sido morto por um
bandido qualquer, como ele pensava, e
sim por Flint Marko, o Homem-Areia.
Pela primeira vez, o espectador lidava
com uma correção retroativa de continuidade em uma história do Aranha.
O popular retcon já era mal visto por
leitores de quadrinhos como uma gambiarra inventada para zerar cronologias,
e não ajudou nada que naquele mesmo
2007 a Marvel Comics tenha desfeito o
casamento de Peter Parker e Mary Jane
com outro retcon, um feitiço de Mefisto.
O efeito é que Homem-Aranha 3 acabou
com os filmes com Maguire, e Mefisto
virou piada nas HQs (e hoje no MCU).

Diz muito sobre o estado dos filmes de
super-herói hoje que Homem-Aranha:
Sem Volta para Casa tenha o despudor

de adaptar livremente “Um Dia a Mais”
(a tal HQ de 2007) sem que isso gere desconfiança da base de fãs. O filme subs-

O fato de Sem Volta para Casa terminar, depois de duas horas e meia, dando
uma longa volta para concluir coisas que

titui Mefisto por Doutor Estranho num
trato faustiano decorrente do desfecho
de Longe de Casa (2019), em que Peter
Parker tenta recuperar seu anonimato com um feitiço - que acaba trazendo
para sua realidade vilões de outras encarnações do Aranha do cinema. Por que
agora aceitamos o retcon sem reclamar?
Porque ele se reveste de nostalgia.
Sem Volta para Casa é uma grande celebração do retcon como um elemento
constitutivo da jornada do Aranha. O
personagem que viu seu tio morrer e, dia
após dia, busca uma segunda chance ao
impedir a morte de outras pessoas só poderia ter mesmo no retcon uma razão de
ser, e podemos entender o expediente da
correção retroativa, poeticamente, como
uma tentativa desesperada de reparar o
trauma e a culpa. Este terceiro longa do
Aranha com Tom Holland toma emprestada toda a estrutura nostálgica de
Vingadores - Ultimato e aceitamos de
bom grado a passagem repetida desse
rolo-compressor de fan services porque
afinal pisar e repisar o passado parece ser
a sina do Homem-Aranha.
Ou seja, toda a estratégia deste fim de
trilogia poderia ser vista como uma
chantagem emocional com os fãs (seja os
nostálgicos de Sam Raimi, seja os órfãos
da mal resolvida fase do diretor Marc
Webb) se não fosse a tendência natural
do personagem à reparação. No filme,
isso tem o potencial de gerar no espectador uma resposta sentimental incomum,
porque tomamos todo fan service como
uma piscadela autoconsciente para o público mas Sem Volta para Casa combina
a piadinha com uma agoniada memória
de feridas abertas. Na sessão de imprensa, se ouvia riso e choro.

já esboçava desde o início só comprova
que o forte do filme não é a sua dramaturgia do presente e sim um acerto de
contas com o passado, olhado de fora. A
imagem de Peter Parker em projeção astral sendo removido de seu corpo físico
pelo Doutor Estranho é ideal para ilustrar essa situação, e o ano de terapia da
Marvel que começou com a Feiticeira Escarlate desconectada de si, e passou pelo
metacomentário sobre super-heróis em
Os Eternos, só poderia se encerrar com
esse olhar do Aranha sobre si mesmo e
suas reinvenções.
O problema, com o perdão do desvio
marxista, é que a história se repete como
farsa. Quando propõe situações trágicas
no presente, que exigem outro investimento emocional, o filme patina na representação. É como se o acordo lúdico
firmado com o público, sob a proteção
da nostalgia, não permitisse traumas novos, e mesmo situações dramáticas reorganizadas - como o duelo revisitado do
jovem Peter Parker com o velho Duende
Verde - soam falsas e quase paródicas na
sua repetição. O fato de Jon Watts rodar quase todas as cenas de ação diante
do fundo digital ressalta o artificialismo
dessas situações. Se sobra no diretor um
humor espirituoso que enriquece os alívios cômicos, falta-lhe traquejo para
usar o artificial a seu favor, e em muitos
momentos Sem Volta para Casa é um
filme francamente feio, enquadrado de
qualquer jeito e iluminado sem inspiração. Convém dizer aqui que Sam Raimi tirava de letra o aspecto visual desse
artificialismo, e encontrava verdade na
representação falseada. Se está disposta
a exumar seus corpos, a franquia precisa
lidar também com essa realidade.
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As lições do centralismo
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: 6 de Copas,
que significa Nostalgia. Amor: As saudades do
passado poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha
a esperança que dias melhores virão. Saúde:
Cuidado com o aparelho digestivo.Dinheiro: Tenha cuidado
com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
TOURO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: A sua relação poderá
estar a mudar muito rapidamente. Aja com cautela
mas não se preocupe em excesso. Saúde: Cuide melhor
dos seus dentes. Dinheiro: Não gaste mais do que
realmente pode. Faça bem as contas.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
GÉMEOS: Carta Dominante: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir
a sua cara-metade. Lembre-se que ela também
precisa de si. Saúde: Regular. Dinheiro: Poderá investir
em novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Imperador,
que significa Concretização. Amor: Está num
período propício ao romantismo. Saúde: Se sofre
de alguma doença crónica, poderá ressentir-se um pouco
neste período. Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus
objetivos profissionais.
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44
LEÃO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: É possível
que retome o contacto com alguém que não vê
há muito tempo. Saúde: Estará dentro da normalidade.
Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas
poupanças. Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49
VIRGEM: Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor.
Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para
demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor.
Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta
bem. Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao
seu emprego porque pode ter uma boa surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47
BALANÇA: Carta Dominante: a Força, que
significa Força, Domínio. Amor: Dê mais atenção
às necessidades da sua cara-metade. Não
negligencie aqueles que ama, cuide deles de forma
constante. Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade de dar
seguimento a um projeto que estava parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada. Amor: Deixe de
lado o passado e concentre-se mais no momento
presente. Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão,
tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá causar
alguns estragos na sua conta bancária.
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

A pouca sensibilidade política do
Terreiro do Paço para com as nossas
ilhas, o isolamento, a descontinuidade geográfica e os avanços da natureza, levou-nos a conquistar a autonomia, que não foi
uma mera dádiva de Portugal, mas o concretizar de
anseios ancestrais do povo açoriano.
Para superarmos o nosso próprio condicionalismo
territorial importa continuar a recordar à República
das suas obrigações para com a Região, nomeadamente a de promover a correção das desigualdades derivadas da insularidade, pelo que a construção dos Açores
de hoje assenta na consagração constitucional da Autonomia, como reconhecimento político de que existem comunidades regionais, com interesses próprios
no contexto nacional.
Nunca como agora o epíteto de Ciprião de Figueiredo
em 1582, “Antes morrer livres do que em paz sujeitos”,
deve continuar a ser o lema da ação política em todos
os momentos e os interesses próprios dos açorianos
não podem ser negligenciados ou deixados à mercê de
lógicas que condicionam ou rejeitam os princípios autonomistas que nos são tão caros.
Vem isto a propósito das declarações de Manuel
Heitor, que é ainda Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, que disse na Terceira que propôs um
regime jurídico das atividades espaciais, porque houve
incompetência dos governos regionais dos Açores para
avançar com o porto espacial de Santa Maria, dado
que lançou a ideia ao então Governo Regional dos
Açores no Verão de 2018. Passaram três anos e meio,
nada aconteceu, porque a solução que estava dada não
funcionou, considerando uma incompetência local e
houve sobretudo falta de humildade no projeto.
Esta intenção do Governo da República de retirar aos
Açores os poderes sobre as atividades espaciais levou,
como era natural, a que o assunto fosse levado ao Parlamento dos Açores, desta feita pela mão do Bloco de
Esquerda que teve a adesão dos restantes Partidos com
assento parlamentar, dado que tal posição desrespeita
o Estatuto Político-Administrativo dos Açores e viola
a Constituição, sendo um claro retrocesso em interesses que são tanto regionais como nacionais. O Projeto
de Decreto-Lei do Governo da República coloca em
causa os interesses de todos, no entendimento entre a

Região e a República, que deve conduzir à instalação
de um Porto Espacial em Santa Maria e ao desenvolvimento de uma indústria espacial nos Açores.
Por seu lado, o governo açoriano considera tal projeto de diploma um “nado morto”, dado que José Manuel
Bolieiro, já tinha alertado o Secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros de que o projeto
de decreto-lei não garante o cumprimento do Estatuto
de Autonomia e, consequentemente, da Constituição,
visto que os Açores têm legislação própria sobre esta
matéria e esta que prevalece sobre a legislação nacional.
Sub-repticiamente, o Governo de António Costa, no
meio da confusão das campanhas eleitorais, manifestou mais uma vez o seu pensamento centralista, fazendo publicar legislação em que refere que o decreto-lei
aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, ficando as atividades espaciais, bem como aquelas que sejam desenvolvidas a partir das mesmas, sujeitas ao regime definido no decreto-lei, salvo uma mera
consulta aos governos regionais, controlando, assim,
as atividades de lançamentos espaciais.
Desta forma, até à aprovação do novo regime jurídico
de licenciamento das operações dos centros de lançamento, estas ficam sujeitas a autorização do membro
do Governo responsável pela área do espaço, que passa a decidir em que ilhas se poderá fazer lançamentos
espaciais.
Como se volta a comprovar, alguns continentais são
peritos em esquece que os Açores representam para
Portugal mais do que apenas um arquipélago de nove
ilhas, com 250 mil pessoas que labutam no dia-a-dia,
há mais de cinco séculos, contra o isolamento, a dispersão, o ostracismo, as intempéries violentas e frequentes.
Os Açores afirmam Portugal no mundo e nesta porção de mar, em linha reta, a sua Zona Económica
Exclusiva duplica o comprimento do território continental, permitindo ao nosso país estar mais perto do
continente americano, e ser relevante no concerto das
nações.
Portugal sem as suas ilhas será um pequeno retângulo, pois a importância da posição do arquipélago
dos Açores, no âmbito das relações transatlânticas, ao
longo do século XX e do século XXI é uma mais valia
para o país, na medida em que se revestem de particular importância no plano estratégico e nas relações
políticas de Portugal com outros países do sistema internacional. Não nos roubem a paciência.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Será
recompensado pela sua tolerância e compreensão.
Dê sempre um bom exemplo! Saúde: O bem-estar físico
vai acompanhá-lo durante toda a semana. Dinheiro:
Poderá receber dinheiro.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: o Sol,
que significa Glória, Honra. Amor: Desfrute do
ambiente familiar e ponha de lado as preocupações
profissionais. Aproveite o espírito de união para recuperar
forças. Saúde: Possíveis problemas de obstipação.
Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso
pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
AQUÁRIO: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Poderá
ter uma discussão com os seus filhos. Procure
o entendimento através da compreensão e da justiça.
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das
suas emoções. Dinheiro: Período de estabilidade a este
nível. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
PEIXES: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Andará um
pouco desconfiado. Fale com o seu parceiro e
esclareça as suas dúvidas. Saúde: Sentir-se-á cheio de
energia. Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que
surgem.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

Rua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, Portugal
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INTER DE MILÃO INVESTIGADO POR FRAUDE CONTABILÍSTICA EM TRANSFERÊNCIAS
A pedido do Ministério Público de Milão, foram realizadas buscas na sede do atual campeão italiano, que informou ter entregado a "documentação necessária" sobre as transferências de determinados jogadores, não especificados, durante as temporadas de 2017/18 e 2018/19. Em
causa está a verificação da "regularidade no reconhecimento das mais-valias" geradas com essas vendas, estimadas em 100 milhões de euros,
com o Inter Milão a assegurar que "os balanços do clube são elaborados com os princípios contabilísticos mais rigorosos". A brigada financeira
da polícia italiana também esteve em ação na sede da Liga italiana de futebol, igualmente localizada em Milão, com a agência de notícias italiana
Ansa a avançar que são 10 as vendas de jogadores que estão sob suspeita.

Lyon pode levar
Boavista, Santa Clara e Académica
Jorge Jesus do Benfica falharam controlo salarial de dezembro

S

egundo avança o site Maisfutebol, o português
é um dos treinadores preferidos de Juninho,
diretor de futebol dos franceses.
Jorge Jesus, que tem contrato com o Benfica até junho
de 2022, afirmou recentemente que «já está a trabalhar
na próxima época» no clube da Luz.
Além de Jorge Jesus, o francês Christophe Galtier, que
conquistou o campeonato ao serviço Lille, é outra opção do Lyon, que terminou em quarto lugar a Ligue 1 e
conquistou apenas o apuramento para a Liga Europa.

B

oavista e Santa Clara, ambos da I Liga, e
Académica, do segundo escalão, falharam
a demonstração da inexistência de dívidas

salariais junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) entre setembro e novembro, anunciou esta terça-feira o organismo.
Em comunicado, a LPFP informa que 31 sociedades

desportivas, duas das quais com equipas B, comprovaram a inexistência de dívidas, assinalando Boavista, Santa Clara e Académica como exceções, tendo
agora os clubes 15 dias para
demonstrarem a regularização dos salários.
“Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.º
– A do Regulamento de
Competições da LPFP, foram notificados o Boavista,
o Santa Clara e a Académica para, no prazo de 15 dias,
fazerem demonstração do
cumprimento salarial dos
referidos meses”, lê-se no
comunicado do organismo
que rege as competições
profissionais de futebol.
Após 15 jornadas, o Boavista ocupa o nono lugar da
I Liga, com 15 pontos, mais
dois do que o Santa Clara,
14.º colocado, enquanto a Académica segue na 17.ª
e penúltima posição da II Liga, com os mesmos sete
pontos do lanterna-vermelha Varzim.
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Instaurado processo disciplinar
ao Benfica após queixa do Sporting

O

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, a instauração de um processo disciplinar ao Benfica, na sequência de uma queixa

CRUZADAS

"Instauração de processo disciplinar à Sport Lisboa e
Benfica – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 14 de dezembro de 2021, na sequência de
participação disciplinar efetuada pela Sporting Clube

HORIZONTAIS: 1. Que não está escrito. Anne (...), escritora norte-americana de best-sellers na área da literatura gótica (19412021). 2. Via. O maior rio apenas espanhol. Artigo antigo. 3. Terceiro. Símbolo de nordeste. Fique com. 4. “Quem (...), do longe
faz perto”. Francisco (...) não será candidato a deputado pelo PS
nas próximas eleições legislativas. 5. Habituado. Portugal, na internet. 6. Dinheiro (gír.). (...) Bandeira, o arquitecto que desenhou
a Casa Rotativa em conjunto com o irmão, engenheiro e proprietário da casa. 7. As bodas que celebram sete anos de casamento. Encoleriza. 8. Destronou Hamilton no trono da Fórmula 1. 9.
Pega. Agente que, num processo de comunicação, produz uma
mensagem. 10. Relativo ou pertencente a base. Décima nona letra do alfabeto grego. 11. Curral de ovelhas. Vasto.

apresentada pelo Sporting.
Em causa estão as queixas do clube de Alvalade que,
antes do dérbi na Luz, anunciara a intenção de avançar
com uma participação disciplinar contra os encarnados na sequência da polémica dos bilhetes para o dérbi
de há duas semanas, situação que se confirma.
Confira o comunicado na íntegra:

de Portugal – Futebol SAD, tendo por objeto eventual
não cumprimento de obrigações regulamentares relativas a títulos de ingresso.
O processo foi enviado, dia 16 de dezembro de 2021,
à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao
fim da instrução."

VERTICAIS: 1. Cantiga. Orifício por onde as abelhas entram no
cortiço. 2. Comemora 20 anos como Património da UNESCO. 3.
Despontava no horizonte. Doutor da lei, entre os Judeus. 4. Aves
pernaltas corredoras. Alojamento Local. 5. Federação Nacional
das Cooperativas Agrícolas de Olivicultores. 6. Muito gordo. Linha
férrea que entronca noutra principal. 7. Pequena protuberância
que existe nas membranas mucosas, na pele, etc. 8. Transforme
em prática constante. Post-scriptum. 9. Eles. Insulto. 10. Cento. Presidente da República. Hora canónica corresponde às 15
horas. 11. Votante. Interjeição indicativa do ruído de árvore que
desaba.
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Vítor Pereira deixa o Fenerbahce

OITAVOS
DE-FINAL
1ª MÃO
15/02 15:00
15/02 15:00
16/02 15:00
16/02 15:00
22/02 15:00
22/02 15:00
23/02 15:00
23/02 15:00

2ª MÃO
09/03 15:00
09/03 15:00
08/03 15:00
08/03 15:00
16/03 15:00
16/03 15:00
15/03 15:00
15/03 15:00

1ª MÃO
Barcelona - Napoli
17/02 12:45
B. Dortmund - Rangers
17/02 12:45
Zenit - Real Betis
17/02 12:45
Sheriff - SC Braga
17/02 12:45
Atalanta - Olympiacos
17/02 15:00
RB Leipzig - Real Sociedad 17/02 15:00
FC Porto - Lazio
17/02 15:00
Sevilla - Dinamo Zagreb
17/02 15:00

2ª MÃO
24/02 15:00
24/02 15:00
24/02 15:00
24/02 15:00
24/02 12:45
24/02 12:45
24/02 12:45
24/02 12:45

Sporting -Man. City
Paris SG - Real Madrid
Red Bull S. - B. München
Internazionale - Liverpool
Villarreal - Juventus
Chelsea - Lille
A. Madrid - Man. United
Benfica - Ajax

PLAY-OFF

Sporting prepara visita a Pina
Manique com sete «baixas»

O

TAÇA DA LIGA | ALLIANZ CUP 2021/2022

FASE DE GRUPOS

Grupo A
J
1-Benfica
2
2-Vitória SC 2
3-SC Covilhã 2

GM
6
5
0

GS
3
3
5

P
4
4
0

Grupo B
J
1-Sporting 2
2-Famalicão 2
3-FC Penafiel 2

GM
3
6
0

GS
1
2
6

P
6
3
0

Grupo C
1-Boavista
2-P. Ferreira
3-SC Braga

GM
7
1
1

GS
2
2
5

P
6
1
1

Grupo D
J
1-Santa Clara 2
2-FC Porto 2
3-Rio Ave
2

GM
5
2
2

GS
3
3
3

P
4
3
1

J
2
2
2

RESULTADOS
26/10 Grp.B
Grp.D
27/10 Grp.A
28/10 Grp.C
14/12 Grp.B
15/12 Grp.A
Grp.D
16/12 Grp.C

O Fenerbahce anunciou, esta segunda-feira, a rescisão com o treinador português Vítor Pereira.
«Chegou-se a um acordo com o nosso técnico, Vítor
Pereira, para a rescisão do seu contrato e os nossos
caminhos separam-se. Gostaríamos de agradecer-lhe
pelos seus esforços e trabalho até agora e desejar-lhe
sucesso para o futuro da carreira», pode ler-se no comunicado do clube.
Na segunda passagem pelo emblema de Istambul, o
técnico realizou 25 jogos, nos quais somou 11 triunfos,
sete empates e sete derrotas.
O Fenerbahce é quinto classificado no campeonato
turco, a um ponto dos lugares europeus e a 14 do líder,
o Trabzonspor. Nas competições europeias, a equipa
havia caído da Liga Europa para a Liga Conferência,
onde vai defrontar o Slavia Praga no play-off.

plantel do Sporting continua a preparar a
visita ao Casa Pia, para a Taça de Portugal,
com sete «baixas».

vane Cabral continuam entregues ao departamento
médico, de acordo com a informação disponibilizada
pelo clube.

Rúben Vinagre, Pedro Porro, Zouhair Feddal e Jo-

Embora não seja feita qualquer referência aos casos
de covid-19, Tiago
Tomás e Ricardo
Esgaio ainda estarão a cumprir isolamento.
De recordar ainda
que Luís Neto foi
expulso na última
jornada da Liga,
e por isso está indisponível para o
regresso de Ruben
Amorim a Pina
Manique, recinto
onde iniciou a carreira de treinador.
O jogo está marcado para quarta-feira, pelas 20h45.

E PRÓXIMOS JOGOS
Sporting 2-1 FC Famalicão
Santa Clara 3-1 FC Porto
V. Guimarães 3-3 Benfica
SC Braga 0-0 Paços de Ferreira
FC Penafiel 15:15 Sporting
Benfica 3-0 SC Covilhã
FC Porto 1-0 Rio Ave
Boavista 5-1 SC Braga

MEIAS-FINAIS
2022/01/25
Benfica

14:45

Boavista

2022/01/26
Sporting

14:45

Santa Clara

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

P
43
37
33
30
29
29
27
25
24
23
22
22
20
20
19
15
15
15
14
8

J
18
17
18
18
17
18
17
17
18
18
18
17
18
18
17
17
18
18
18
17

V
13
11
10
9
8
8
7
6
5
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
0

Inglaterra
Premier League
E D
4
1
4
2
3
5
3
6
5
4
5
5
6
4
7
4
9
4
5
7
7
6
7
5
5
8
8
6
7
6
3 10
6
9
6
9
8
8
8
9

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

P
44
41
38
32
28
27
26
25
22
22
20
20
20
19
17
16
13
11
10
10

J
18
18
18
18
17
16
15
18
16
17
17
16
16
17
17
18
16
15
18
17

V
14
12
11
10
8
8
8
7
6
7
4
5
4
5
3
3
4
1
1
2

E
2
5
5
2
4
3
2
4
4
1
8
5
8
4
8
7
1
8
7
4

Itália
Serie A
D
2
1
2
6
5
5
5
7
6
9
5
6
4
8
6
8
11
6
10
11

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

P
43
39
39
37
31
31
31
28
27
25
24
24
23
20
19
17
13
10
10
8

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
12
12
11
9
10
10
8
8
7
6
7
6
4
5
4
3
1
1
2

E
4
3
3
4
4
1
1
4
3
4
6
3
5
8
4
5
4
7
7
2

D
1
3
3
3
5
7
7
6
7
7
6
8
7
6
9
9
11
10
10
14

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

P
45
32
31
30
28
27
26
26
25
25
25
24
23
22
17
17
16
15
15
12

J
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18

V
14
9
9
9
8
7
7
7
6
7
6
6
6
5
3
4
4
3
3
2

E
3
5
4
4
4
6
5
5
7
4
7
6
6
7
8
5
4
6
6
6

D
1
3
5
5
6
5
6
6
5
7
5
6
5
6
7
9
10
9
9
10

P
1-B. München
43
2-B. Dortmund 34
3-SC Freiburg
29
4-B. Leverkusen 28
5-TSG Hoffenheim 28
6-E. Frankfurt
27
7-FC Union Berlin 27
8-FC Köln
25
9-Mainz
24
10-RB Leipzig
22
11-Hertha BSC
21
12-VfL Bochum
20
13-Wolfsburg
20
14-B. M´gladbach 19
15-FC Augsburg 18
16-Stuttgart
17
17-A. Bielefeld
16
18-G. Fürth
5

J V
17 14
17 11
17 8
17 8
17 8
17 7
17 7
17 6
17 7
17 6
17 6
17 6
17 6
17 5
17 4
17 4
17 3
17 1

E D
1
2
1
5
5
4
4
5
4
5
6
4
6
4
7
4
3
7
4
7
3
8
2
9
2
9
4
8
6
7
5
8
7
7
2 14
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FC Porto arranca preparação
para o clássico com três baixas

H

oras após a goleada ao Vizela por 4-0 na 15.ª
jornada da Liga, o FC Porto iniciou nesta
segunda-feira de manhã a preparação para
o clássico de dia 23 com o Benfica para a Taça de Portugal.
Ausentes dos trabalhos estiveram Pepe (em tratamento), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e
Marko Grujic, que fez treino condicionado.
O FC Porto-Benfica joga-se a 23 de dezembro a partir das 15h45 e será transmitido em canal aberto pela
TVI.

Rafael Nadal testa positivo à covid-19

O

tenista espanhol Rafael Nadal testou positivo à covid-19.
Depois de ter regressado na última semana
à competição, em Abu Dhabi, onde perdeu frente a
Andy Murray nas meias-finais,
Nadal confirmou o resultado
positivo esta segunda-feira.
«Queria anunciar que, no meu
regresso a casa depois de disputar o torneio de Abu Dhabi,
dei positivo à covid-19 no teste
PCR que realizei ao chegar a
Espanha», escreveu o atleta de
35 anos, através da rede social
Twitter, dando conta do seu es-

tado.
«Estou a passar por uns momentos desagradáveis,
mas confio que vou melhorar aos poucos. Agora estou
confinado em casa e informei do resultado às pessoas
que estiveram em contacto comigo»,
relatou, ainda.
Perante esta situação, Nadal abordou
ainda o calendário competitivo e o que
pode vir a fazer. «Como consequência,
tenho de ter total flexibilidade com o
meu calendário e vou analisar as opções, dependendo da minha evolução.
Manter-vos-ei informados de qualquer
decisão sobre os meus futuros torneios», concluiu.

Taça de Portugal: Fábio Veríssimo
apita FC Porto-Benfica

O

árbitro Fábio Veríssimo foi nomeado para
apitar o clássico FC Porto-Benfica, esta
quinta-feira, em jogo dos oitavos de final da
Taça de Portugal.
O juiz da AF Leiria será auxiliado por Pedro Mota,
Pedro Martins e pelo quarto árbitro Gustavo Correia.
Luís Godinho ficará encarregue do VAR, com Valter
Rufo a assistente.
Já em Pina Manique, na quarta-feira, Rui Costa dirige
o Casa Pia-Sporting, com os assistentes Nuno Manso
e Carlos Martins. Flávio Lima será o quarto árbitro e
Fábio Melo o VAR, com o auxiliar Sérgio Jesus.

Ex-ciclista Carlos Ribeiro morre aos 29 anos

O

ciclismo nacional está de luto pelo falecimento do antigo corredor Carlos Ribeiro.
Carlos Ribeiro tinha 29 anos e no início de
2016 foi forçado a terminar a carreira precocemente
devido a um bloqueio completo da parte direita do coração.
Tinha 23 anos e era considerado uma grande promessa do ciclismo nacional, tendo sido terceiro classificado nos campeonatos nacional de contrarrelógios
sub-23 em 2013 e 2014. Entre outras equipas, Carlos
Ribeiro representou a W52 FC Porto, a equipa mais
vitoriosa do ciclismo nacional na última década.
Atualmente, Carlos Ribeiro trabalhava numa loja dedicada ao comércio de bicicletas em Paços de Ferreira.
Segundo o jornal regional Imediato, Carlos Ribeiro
foi encontrado sem vida, na cama, na manhã desta
segunda-feira. À família e amigos de Carlos Ribeiro, o
Maisfutebol endereça sentidas condolências.

PTS J

1-FC Porto
2-Sporting
3-Benfica
4-SC Braga
5-Estoril Praia
6-Portimonense
7-Vitória SC
8-Gil Vicente
9-Boavista
10-Marítimo
11-FC Arouca
12-P. de Ferreira
13-Santa Clara
14-FC Vizela
15-CD Tondela
16-FC Famalicão
17-Moreirense
18-Belenenses SAD

41
41
37
28
25
24
22
20
15
14
14
14
13
13
12
11
9
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
14
14

V

E D

13
13
12
8
6
7
6
5
3
3
3
3
3
2
4
2
1
1

15ª JORNADA

2
2
1
4
7
3
4
5
6
5
5
5
4
7
0
5
6
5

0
0
2
3
2
5
5
5
6
7
7
7
8
5
10
8
7
8

GM GS
38
27
46
24
21
15
21
20
17
18
16
11
13
14
19
19
14
7

8
5
12
16
15
13
16
18
25
26
25
19
30
25
29
30
24
24

16ª JORNADA

17/12 Santa Clara 1-0 Vitória SC
28/12 CD Tondela 12:00 Gil Vicente
Estoril Praia 2-2 FC Famalicão
Marítimo 14:00 FC Vizela
18/12 Portimonense 1-1 FC Arouca
Moreirense 16:00 Estoril Praia
CD Tondela 0-1 P. Ferreira
29/12 FC Famalicão 12:00 Belenenses
Gil Vicente 0-3 Sporting
Vitória SC 14:00 Boavista
19/12 Benfica 7-1 Marítimo
Sporting 16:00 Portimonense
Boavista 1-0 Moreirense
30/12 P. Ferreira 12:00 Santa Clara
FC Vizela 0-4 FC Porto
FC Arouca 14:00 SC Braga
SC Braga 1-0 Belenenses
FC Porto 16:00 Benfica

MELHOR MARCADOR

JOGADOR
1-Darwin Núñez [Benfica]
2-Luis Díaz [FC Porto]
3-Ricardo Horta [SC Braga]
3-Fran Navarro [Gil Vicente]
5-Simon Banza [FC Famalicão]
6-Rafa Silva [Benfica]
6-Mehdi Taremi [FC Porto]
8-André Franco [Estoril Praia]

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

33
29
27
27
23
23
23
23
22
21
20
18
17
16
15
14
  7
  7

15ª JORNADA

18/12 CD Mafra 2-2 Académica
GD Chaves 2-1 Farense
Nacional 2-0 Leixões
19/12 FC Penafiel 0-2 E. Amadora
Casa Pia 0-1 Rio Ave
FC Porto B 1-0 A. Viseu
20/12 Benfica B 0-0 Vilafranquense
SC Covilhã B Varzim
Trofense 0-1 Feirense

OITAVOS-DE-FINAL
2021/12/21 CD Tondela
FC Famalicão
2021/12/22 Leça FC
Casa Pia
2021/12/23 CD Mafra
Rio Ave
FC Vizela
FC Porto

J
13
15
14
14
11
14
15
15

G
13
12
9
9
8
7
7
6

J

V

E

D

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
  8
  8
  6
  6
  6
  6
  6
5
  5
5
5
  3
  3
  2
  1
  1

3
2
3
3
5
5
5
5
4
6
5
3
2
7
6
8
4
4

  2
4
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  5
4
  5
7
8
  5
  6
  5
10
10

GM GS
32
23
25
20
15
23
19
24
24
20
14
19
14
15
10
18
12
15

16ª JORNADA

16
14
18
10
14
18
16
18
26
20
14
21
22
20
21
21
26
27

23/12 FC Porto B 9:30 FC Penafiel
27/12 E. Amadora 15:15 GD Chaves
28/12 Feirense 13:00 Benfica B
Académica 15:00 Trofense
Varzim 15:15 Farense
29/12 Leixões 10:30 CD Mafra
A. Viseu 10:30 Nacional
31/12 Rio Ave 12:00 SC Covilhã
03/01 Vilafranquense 15:15 Casa Pia

3-1
15:45
9:00
15:45
6:00
12:00
13:45
15:45

Estoril Praia
Portimonense
USC Paredes
Sporting
Moreirense
Belenenses SAD
SC Braga
Benfica
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