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CARICATURA DA SEMANA

COMUNICADO
Novas medidas de acesso à chancelaria consular

O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à 
Comunidade Portuguesa e informa que conforme as recomendações do Governo da 
Província do Québec e da Câmara Municipal de Montreal, devido á variante Ómicron, 
serão implementadas as seguintes medidas no atendimento presencial, a partir do dia 28 
de dezembro de 2021:

• É obrigatório a apresentação do certificado de vacinação COVID-19 ou comprovativo 
de teste com resultado negativo obtido nas últimas 48 horas em estabelecimento 
habilitado para a emissão do mesmo;
• Mantem-se a obrigatoriedade de uso de máscara e desinfeção das mãos;
• Apenas serão admitidas as pessoas com agendamento prévio;
• É suspenso o levantamento do Cartão de Cidadão, Passaporte e outros documentos. 
Para casos urgentes, deve ser enviado um e-mail a consulado.montreal@mne.pt com 
o documento comprovativo da urgência, sendo posteriormente comunicada a data em 
que se deve apresentar no Consulado Geral.
• É suspenso o agendamento para atos consulares que podem ser solicitados através 
do serviço “Consulado em Casa”.
• Presença máxima de seis utentes em simultâneo, com o devido distanciamento 
social. Não serão admitidos acompanhantes, exceto de menores e pessoas com 
necessidades especiais.
• Relativamente aos atos já agendados, relembramos que as autoridades da Saúde 
Pública recomendam evitar deslocações não essenciais. Assim, sugerimos a todos 
que ponderem adiar o seu agendamento.
• Agradecemos a compreensão de todos os utentes para esta situação que vivemos 
e a necessidade de, para além de termos que respeitar as medidas sanitárias em 
vigor, preservarmos a saúde de todos.

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

FOTO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO
MARC DENNIS
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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

BANDEIRA DA UE RETIRADA DO ARCO DO TRIUNFO APÓS PROTESTOS DA DIREITA: A bandeira da União Europeia (UE) colocada 
no Arco do Triunfo, em Paris, para assinalar o início da presidência francesa do Conselho da UE, foi hoje retirada depois de protestos dos líderes 
da direita e extrema-direita. Segundo a Reuters, o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clement Beaune, que terá dito que 
a bandeira ali ficaria durante “vários dias”, revelou, afinal, que a sua remoção neste domingo estaria “planeada”. O responsável rejeitou ainda a 
ideia de que o governo terá cedido às críticas da líder da extrema-direita Marine Le Pen, que ameaçou pedir ao Conselho de Estado que retirasse 
a bandeira, alegando tratar-se de um ataque à identidade do país.No entanto, Le Pen não foi a única a tecer críticas ao gesto. Eric Zemmour, 
candidato da extrema-direita às eleições presidenciais, classificou o ato como um “ultraje”, na sua conta da rede social Twitter.

Devagar, devagarinho, quase parado

Ano Novo, Vida Nova. 
Ouvimos muitas vezes 
esta frase na mudança 

de ano, frase inconsequente ou 
não dependente da vontade e das 
circunstâncias. 

Para Portugal o Janeiro será sem dúvida decisivo, ou 
não, a vermos as sondagens e as disposições dos dois 
principais candidatos a primeiro-ministro, e nisto 
podemos incluir outros que se poderão apresentar 
em cenários menos óbvios. À hora que escrevo, além 
das notícias regulares das várias forças políticas, vi 
apenas algumas entrevistas dos principais chefes de 
partido feitas à CNN Portugal, pelo que ainda haverá 
tempo para surpresas com a campanha eleitoral 
assim como com os debates. 

Se o amigo leitor tiver tempo e conseguir ultrapassar 
o tédio das múltiplas banalidades que os políticos 
portugueses na sua larga maioria debitam para o 
público, poderá comprovar nas suas intervenções 
públicas, quer sejam entrevistas, respostas de 
ocasião a jornalistas, intervenções em órgãos do 
partido ou na mais vulgar situação pública, que o 
provincianismo que Fernando Pessoa descreveu 
no seu tempo sobreviveu e mantém-se bem vivo. 
Lembro que Fernando Pessoa não se referia ao 
provincianismo puramente geográfico, mas sim ao 
provincianismo mental e emocional que reinava (e 
ainda reina!) em Portugal, principalmente na classe 
política. Idealmente deveríamos supor que a classe 
que lidera, ou aqueles que lideram, representam o 
melhor que a sociedade produz; como líderes, são 
condutores de uma sociedade que se confia e espera 
que essa condução seja para algo melhor. 

A esses líderes cabe a responsabilidade e o sacrifício 
de estudar os problemas, procurar soluções, 
angariar atores que possam colocar essas soluções 
em prática, explicar à sociedade os quês e porquês 
da sua ação política e motivar as suas equipas 
assim como o restante da sociedade a seguirem o 
roteiro que eles promovem assumindo a respetiva 
responsabilidade. Não é fácil, é certo, mas para além 
dos oportunistas que a tudo se atiram de forma 
irresponsável procurando tirar proveito, aqueles que 
o fazem desinteressadamente normalmente surgem 
nesse papel com ansiedade pelo peso que este tipo 
de funções implica. Mas o que vemos em Portugal 
é o provincianismo, como o define Pessoa: “...
consiste em pertencer a uma civilização sem tomar 
parte no desenvolvimento superior dela – em segui-
la pois mimeticamente, com uma subordinação 
inconsciente e feliz”. Provavelmente o amigo leitor 
diz que estou a ser demasiado crítico, demasiado 

cruel. Mas posso dar um exemplo simples. Portugal 
pertence à União Europeia (UE) há quase quatro 
décadas; pertence ao Euro desde o primeiro minuto; 
é membro de pleno direito da UE e beneficia, assim 
como tem beneficiado desde o início, de múltiplas 
ajudas financeiras, milhões e milhões que jorraram 
em Portugal, além do facto de que vive com uma 
dívida pesadíssima suportada pela generosa política 
de baixos juros (até ver!) pelo banco central europeu. 
Contudo, nenhum político nas entrevistas da CNN 
Portugal recentemente feitas falou no papel de 
Portugal no seio da União Europeia e sua projeção 
no resto do mundo! 

Considero isto uma falha grave tendo em conta que 
Portugal só terá um papel relevante externamente 
através do veículo chamado União Europeia! Mas 
como provincianos que são, nenhum dos políticos 
se arrisca a esta empreitada muito menos esclarecer 
as causas dos atuais males de Portugal – cumprem 
minuciosamente a definição de provincianismo 
de Pessoa acima citada, seguindo a civilização 
mimeticamente sem promover o seu desenvolvimento 
superior. 

Mas se este exemplo não chega, basta perguntar-se 
o seguinte: que Portugal desejam os políticos? Que 
Portugal idealizam daqui a 10, 20, 30 ou mesmo 40 
anos? 

Nenhum tem resposta pois não o sabem, o que 
interessa é a navegação à vista em função dos 

humores e conveniências de momento. 
Das múltiplas iniciativas, quais os resultados à vista? 
Há mais emprego? 
Há melhor emprego, isto é, emprego mais bem 

remunerado? 
E os múltiplos programas de incentivo, por exemplo 

na habitação, qual o resultado? 
Um redondo zero! 
E onde está a avaliação dessas medidas?
As próximas eleições legislativas, antecipadas pelo 

presidente Marcelo face ao chumbo do orçamento 
para 2022, marcadas para daqui a menos de um 
mês, parecem decisivas mas não o são: os principais 
contendedores primam pelo mesmo objetivo, a 
estabilidade, ou melhor, a estagnação em torno dos 
mesmos erros que fazem o Portugal de hoje. À sua 
volta a paisagem não é melhor, alternando entre o 
populismo messiânico sem conteúdo ou o populismo 
ideológico obsoleto. 

Quero sempre acreditar que as coisas evoluem, mas 
nesta situação é caso para dizer que vai muito parado!
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Biden "mais otimista que nunca" sobre o futuro dos EUA
Na mensagem gravada, Joe Biden, que com-

pleta um ano de presidência no próximo 
dia 20 de janeiro, destacou a capacidade de 

superação dos EUA, o país mais atingido no mun-
do pela pandemia da doença covid-19, com mais de 
800.000 mortes registadas.

"Não importa quão difícil seja o desafio, quão altos 

sejam os obstáculos, nós sempre superamos. Este vírus 
tem sido difícil, mas nós temos sido mais resistentes", 
disse Biden, acompanhado da primeira-dama norte-
-americana, Jill Biden.

"Aprendemos de novo o que sempre soubemos: os 
Estados Unidos não desistem", afirmou o governante, 
sublinhando que para 2022 está "mais otimista do que 

nunca" sobre o "futuro dos Estados Unidos".

Biden passa as férias de fim de ano na sua residência 
particular em Wilmington, no Estado de Delaware.

Os Estados Unidos têm vindo a registar novos recor-
des de infeções por covid-19 com a chegada da nova 
variante Ómicron, com mais de 400 mil casos por dia.

Mais de 70% da população dos EUA já tem o esque-
ma vacinal completo e mais de 30% já recebeu a dose 
de reforço.

A covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o 
mundo desde o início da pandemia, segundo o mais 
recente balanço da agência France-Presse (AFP).

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 variantes 
identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preo-
cupante e muito contagiosa pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, 
mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas 
deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas 
infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante 
em Portugal.

PUTIN E ERDOGAN DISCUTEM EXIGÊNCIAS DE MOSCOVO À NATO E CRISE NA UCRÂNIA
A Presidência turca disse que os dois governantes tinham "discutido medidas para melhorar as relações" entre Ancara e Moscovo. O Kremlin 
(Presidência russa) indicou, por sua vez, que os dois líderes tinham "confirmado a intenção de reforçar a parceria mutuamente benéfica entre 
a Rússia e a Turquia". Moscovo adiantou, porém, que Putin e Erdogan tinham "também discutido questões internacionais", incluindo "as bem 
conhecidas propostas de estabelecer acordos legalmente formalizados, que garantiriam a segurança da Federação Russa", bem como "a si-
tuação no Cáucaso e as questões da resolução das crises na Síria e na Líbia". A Rússia e a Turquia mantêm uma relação de parceria, apesar 
de interesses divergentes ou concorrentes em vários cenários geopolíticos, como é o caso na Síria e na Líbia, onde são atores importantes.
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La nouvelle  
signalisation  
expliquée.

?   311   | stationnement.laval.ca

Les opérations d’entretien  
(ex. : tassement et soufflage de la neige, 
entretien des trottoirs) ne sont pas  
toujours visibles et peuvent durer  
plusieurs jours.

Pour savoir si vous pouvez stationner 
des deux côtés, vous devez vous  
informer des opérations d’entretien  
en choisissant le moyen d’information 
qui vous convient. 

6 façons de s’informer
Sur abonnement
•  Notifications de l’application  

Info-stationnement
•  Alertes SMS ou courriels  

(infostationnement.laval.ca/inscription)
•  Appels automatisés (abonnement au 311)

Sans abonnement ni notification
•  Numéro de téléphone sur le panneau
•  Carte interactive sur l’application  

Info-Stationnement
•  Carte interactive au  

infostationnement.laval.ca

Le stationnement alternatif  
est obligatoire lors  
des opérations d’entretien.
Les contrevenants s’exposent à une contravention  
et au remorquage de leur véhicule (règlement L-6070).

Dans le doute ou par choix, vous pouvez continuer  
d’appliquer l’alternance saisonnière en continu,  
même en l’absence d’opérations.
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Mais um confinamento no Quebeque!

Sim é difícil acreditar que entramos 
em grande força na quinta vaga da 
Covid-19. E, é ainda mais difícil 

de acreditar que estamos a voltar há quase um ano 
atrás. 80 e tal por cento da população no Quebeque 
está protegido com as duas doses da vacina, que seja 
PFizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson.

Estamos no mesmo ponto de que ano passado, 
entramos na quinta vaga e há mais de 15 000 
contaminados por dia. E, estamos a ver que a situação 
vai piorando nos próximos dias.

É importante de notar que na Inglaterra registou-se 
mais de 160 000 casos de Covid-19, em França com mais 
de 200 000 casos diariamente e que em Austrália onde 
não havia muitos casos, estão cada vez pior com mais 
de 33 000 casos. Esta nova variante é muito diferente e 
devemos a compreender o que está a acontecer. Mas, 
neste momento, muitos dos casos positivos são todas 
as pessoas, mesmo se tens as duas doses da vacina, 
mas as pessoas que nunca foram vacinadas são mais 
a riscos de problemas do sistema cardiorrespiratório 
comparado as pessoas que tem as duas primeiras 
doses, e a terceira doses, parece, que ajuda a combater 
esta variante que chama-se OMICRON.

O governo do Quebeque iniciou há duas semanas 
novas regras para evitar um pioramento do sistema de 
saúde através da província do Quebeque.

Dia após dia podemos ver várias restrições da 
população tal como na poder sair de casa após 22h, 
mesmo se queres sair com o seu cão, não podes. Um 
confinamento total da população foi a solução para 
parar esta nova vaga. 

O ano passado anularam o natal. 
Este ano anularam o novo ano.
Os único que podem sair são as pessoas que vão 

trabalhar, O primeiro ministro disse que é importante 

de aliviar o sistema de saúde porque nada está simple.
Nos domingos, as única empresas abertas são as 

farmácias, e minimercados de conveniência, sem 
esquecer que as salas de todos os restaurantes através 
do Quebeque estão fechados, uma coisa muito negativo 
para os proprietário. E são muitos que estão furiosos 
porque foram avisados 24h antes, o que é muito 

difícil para manter bem positivo, especialmente que a 
passagem do Ano Novo é uma noite muita lucrativa 
para muitos restaurantes que seja da comunidade ou 
não. Os bares foram também forçados de fechar, o que 
é mesmo triste para muitos. Todas estas precauções são 
boas, mas será positivo para nós.

E, o pior são as nossas crianças, eu tenho a minha 
filha em patinagem artística e quando ela vai indo 
as suas aulas há um sorriso ardente e ela adora isso, 
quando ouviu que não há mais desporto interior e 
colectivo num edifício, ela começou a chorar, ela quis 
ir a próxima competição em Fevereiro, e, agora o que 

SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

vai ser. 
Agora não há nada...
Os estudos em casa, mais uma vez...
As escolas estão fechados até ao 17 Janeiro de 2022 e 

mesmo isso será que vai haver aulas? 
As crianças estão, mais uma vez privadas de lazer, 

estudar em forma presencial, e ainda pior, sem amigos, 

sem aulas fisicas que ajuda ao desenvolvimento das 
crianças.

Mentalmente e fisicamente é muito difícil.
Para um segundo ano consecutivo estamos fechados 

entre 4 paredes. Nem podemos ver as nossas famílias, 
através do mundo todos festejaram o novo ano, 
Portugal, Madeira, Estado Unidos, Cuba, etc. Podemos 
ver os nossos amigos no Facebook através do mundo 
olhando as suas passagens de ano e olho para Montreal, 
e nada se fez.

Aqui não houve nada, apenas o programa televisivo 
"Bye Bye 2021", foi bom, mas será que vamos ver o fim 
desta Covid-19 e as suas variantes.

Ontem vi na televisão que há pessoas que estão 
em linha a espera de fazer o teste durante horas e a 
temperatura não ajuda, porque anteontem chegamos a 
-20 e ontem chegamos a -26. 

«On commence à avoir frette aux pieds, on avance, on 
a hâte de rentrer!» Foi falado com uma pessoa que está 
a espera de fazer o teste na rua, e, disse que tem frio aos 
pés e estão querem voltar a casa o mais rápido possível. 
Será que as pessoas vão esperar lá fora para fazer o 
teste ou vão ficar em casa bem quentinho e desfazer 
um pouco a realidade da contaminação. Há centros 
que estão a dar bilhetes para poder voltar mais tarde...

Já lá vão meses que não escrevo sobre a Covid-19 
mas quis esclarecer um pouco a situação, é claro que 
podemos escrever 2 ou 3 páginas, e nem falei do da 
vacina AstraZeneca que é um desastre na parte vacinal 
que agora protege à 40% a nova variante. E, não falei  
sobre transmissibilidade que continua a subir em 
Portugal.

MAIS DE 2.200 VOOS CANCELADOS ATÉ AO MEIO-DIA NOS EUA: Pouco depois das 11:30 em Washington (16:30 hora de Lisboa), 2.201 
voos domésticos, de ou para os Estados Unidos da América (EUA), já tinham sido cancelados, quase tantos quantos os 2.749 cancelados no dia 
anterior, de acordo com o 'site' da FlightAware consultado pela agência francesa AFP. O número de ontem representa mais de metade dos 3.743 
voos cancelados em todo o mundo no mesmo período (contra 4.740 no sábado). Muitos voos, sem serem cancelados, atrasaram-se, tendo sido 
registados 2.386 nos EUA e 7.770 em todo o mundo. Várias regiões dos Estados Unidos estão a ser afetadas por tempestades de neve, ventos 
fortes ou inundações. O transporte aéreo global também tem sido, desde o Natal, perturbado pela variante Ómicron do novo coronavírus, mais 
contagiosa. No sábado, primeiro dia do ano, cerca de 2.500 voos foram cancelados de ou para os aeroportos norte-americanos.
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Dois Casos

De um modo 
objetivamente 
conivente, por 

igual de algum modo 
mancomunados, a 

nossa grande comunicação social tem 
vindo a agitar dois casos recentes: o da 
proibição de certa organização sediada 
na Rússia, alegadamente destinada a 
explicar aspetos passados, do tempo 
da extinta União Soviética, e com a 
suposta finalidade de construir uma 
reconciliação com o passado, e o da 
extinção de certo jornal de Hong 
Kong, assim se violando a liberdade de 
informar.

Acontece que estes dois casos se 
constituem noutras tantas tretas, 
montadas pela propaganda norte-
americana, hoje virada para a criação das 
condições que possam conduzir a uma 
visão da Rússia e da China como dois 
centros do mal absoluto, tendo do outro 
lado os Estados Unidos e o seu terreno 
de obediência incondicional a Ocidente. 
Vejamos, então, a realidade destes dois 
casos.

O leitor teve a oportunidade plena de 
acompanhar o caso da luta da Catalunha 
pela sua independência de Castela. 
Neste sentido, acabou por ver no que se 
saldou a referida luta: prisão de catalães 

diversos, extinção de estruturas várias, 
demissões múltiplas e a quase proibição 
da língua catalã nas escolas, que era o 
domínio onde os catalães até dispunham 
de uma razão menor.

Em contrapartida, o leitor também teve 
a oportunidade de ver o modo como 
surgiu o Kosovo, parcela objetivamente 
amputada à Sérvia. E também tem 
podido acompanhar o modo brutal como 
a Turquia e o Iraque têm tratado o caso 
dos curdos, completamente impedidos 
de poderem ascender a uma natural 
independência. Ou o caso passado com a 
Frente Polisário, cujo território nacional 
nunca mais é reconhecido como novo 
Estado independente.

Claro está que não existem Estados 
absolutamente bons e justos. E em todos 
eles sempre o interesse superior do Estado 
é colocado acima dos direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos, mostrando 
que um qualquer Estado, em maior ou 
menor grau, é sempre totalitário. Vale a 
pena recordar o que aconteceu a Cassius 
Clay, quando se recusou a combater no 
Vietname: foi proibido de combater no 
boxe e despojado de todos os títulos até 
aí conseguidos. Ou a conivência, hoje 
completamente demonstrada, do FBI 
nos homicídios de Martin Luther King e 
de Malcolm X, para já não referir o apoio 
dos Estados Unidos ao fracasso da Baía 
dos Porcos, ou as sucessivas intervenções 
na criação e consolidação de ditaduras 

sanguinárias por todo o subcontinente 
americano. Ou no homicídio de um 
dos primeiros Secretários-Gerais da 
Nações Unidas, bem como de certo 
líder africano do extinto Congo Belga. 
Ou o que se passou com o Irão, depois 
de terem tido lugar eleições livres, e 
que levou ao derrube de Mossadeg, ou 
com a Indonésia, deitando pela borda 
fora Zukarno, e colocando no seu lugar 
Suharto. Tudo, pois, num fantástico 
mimo democrático e de respeito pelos 
Direitos Humanos.

Pois, a tal organização da Rússia, agora 
encerrada e proibida de atuar, pretendia 
clarificar o passado do tempo soviético, 
mas não se terá nunca importado com os 
ataques nucleares dos Estados Unidos ao 
Japão. E também nunca se determinou a 
clarificar as perdas fantásticas da Rússia 
pós-comunista, por via da pilhagem 
norte-americana, posta em prática pela 
gentalha que se alcandorou ao poder 
após o fim do comunismo soviético. 
A esta atividade, que só teria como 
consequência a reunificação dos russos 
à luz da verdade do passado estalinista, 
o nosso jornalismo alcandora a um 
lugar cimeiro no domínio dos Direitos 
Humanos. Com toda a lógica, ninguém, 
nos Estados Unidos, tem a ousadia de 
pretender clarificar a responsabilidade 
pelos mil e um crimes praticados com 
índios, negros, hispânicos, e contra todos 
os povos do mundo por onde passaram 
os interesses dos Estados Unidos.

Por tudo isto, é natural que o atual 
Governo da Rússia, através dos 
Tribunais, tenha posto um fim na 
referida organização. No fundo, fizeram 
o que sempre se faz nestas circunstâncias, 
dado que todos os Estados são sempre, 
em maior ou menor grau, totalitários: 
o interesse superior do Estado está 
sempre acima dos direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos. Precisamente o 
que Marcelo Caetano um dia disse numa 
das suas CONVERSAS EM FAMÍLIA, 
ao referir que lá na velha e democrática 
Inglaterra, sempre que o interesse 
superior do Estado está em causa, isso 
dos Direitos Humanos é logo deitado 
para trás das costas. Foi, no fundo, o 

que fez Thatcher, com os sindicatos, ou 
o que operou Ronald Reagan, com os 
controladores de tráfego aéreo: primeiro, 
o (dito) interesse superior do Estado; 
depois, os direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos.

Por fim, o caso do tal jornal de Hong 
Kong, agora encerrado. Este jornal, 
como se percebe, informava, mas em 
termos incompatíveis com os interesses 
superiores do Estado Chinês. E como, 
seja do modo que for, o Estado é sempre 
totalitário, é o seu interesse superior 
que tem de ser privilegiado em face do 
direito de informar. No Ocidente, de 
resto, acontece o mesmo, mas por via de 
mecanismos mais subtis e menos diretos 
e claros. Em ambos os casos, de um 
modo objetivo, olhado o tempo de pré-
guerra que se está a desenvolver a partir 
dos interesses norte-americanos, aquelas 
duas estruturas faziam o jogo norte-
americano, fosse lá a verdade última em 
jogo a que fosse. O resto é a tal treta com 
que estes temas nos são apresentados 
pela nossa grande comunicação social.

E mesmo por fim, aos nossos jornalistas 
falta a coragem e a determinação de 
começarem por olhar para o que se 
passou entre nós com os homicídios 
de Francisco Sá Carneiro e Adelino 
Amaro da Costa, que estão cabalmente 
explicados na essencial obra de 
Alexandre Patrício Gouveia, OS 
MANDANTES DO ATENTADO DE 
CAMARATE. Dois homicídios, e não 
apenas o encerramento de estruturas 
com um objetivo declarado, mas com 
consequências que vão contra o (tal 
sempre dito) interesse superior dos 
Estados Russo e Chinês. Mas será que 
por aqui, na dita ocidental praia lusitana, 
haveria a liberdade para tratar, mormente 
nas televisões, o que Alexandre Patrício 
Gouveia nos conta, ao pormenor, na 
sua obra? Claro que não! De modo que 
termino com este meu conselho amigo ao 
leitor: tente ler aquela obra, ou adquira-a 
mesmo, porque ali encontrará o que vale 
a retórica dos que agora contestam as 
decisões das autoridades russa e chinesa.

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal
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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

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

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

imobilíaria

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

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

SUDOKU
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Este espaço pode ser seu... é 

só telefonar para 514 284.1813

4

3

2

Gambão no forno com pimentos
INGREDIENTES: 
1 emb. gambãs congelado; 5 dentes de alho
4 cebolas; 2 mix de pimentos; 1 c. sopa sal
qb pimenta; 3 c. sopa azeite
1 copo vinho branco
½ molho de coentros
4 tortilhas

PREPARAÇÃO: 
1-Descongele o gambão e coloque-o num tabu-
leiro de forno.
2-Salpique com o alho picado, as cebolas e os 
pimentos em rodelas.
3-Tempere com o sal e a pimenta, regue com o 
azeite, o vinho branco e leve ao forno pré-aque-
cido a 190 °C, durante cerca de 20 minutos.
4-Polvilhe com os coentros picados e sirva com 
as tortilhas.

Renovações

Restaurante

7

Porque a mata é virgem?
– Porque o vento é fresco.

Como se chama um cão sem perna?
– Não se preocupe ele não vem.

HOMEM PEQUENO
Era uma vez um homem tão pequeno, mas tão peque-
no, que subiu para cima de um berlinde e exclamou: “O 
mundo é meu!”

LONGA VIDA
Dois litros de leite atravessaram a rua e são atropelados. 
Um morreu, o outro não. Porquê? Por que um deles era 
Longa Vida.

ANEDOTA CÃES NA IGREJA
Dois cães entram numa igreja. Por que não sairam mais? 
Se entraram só dois, como poderiam sair mais?

ANEDOTA DO DIABO
Do que morreu o diabo? 
De diabretes
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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

JOGO DOS 7 ERROS

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

† MARIA ILDA
DA SILVA RAPOSO MARÉ

1938 - 2021

Faleceu em Montréal, no dia 
25 de dezembro de 2021, com 
83 anos de idade, a senhora 
Maria Ilda Da Silva Raposo 
Maré esposa do senhor já fa-
lecido José Maré, natural da 
Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores. Deixa na dor seu filho 
José F. (Michelle). Neta Ale-
xandria (Adam). Irmão Fernan-
do (Denise) e sobrinho David, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
J.A. GUILBAULT
5359, boul. Saint-Michel
T : 514 721-4925 

Houve uma liturgia da palavra no complexo quinta-fei-
ra 30 de dezembro de 2021 às 12h. Foi sepultada em 
cripta no Mausoléu Saint-Antoine du cimetière Le repos 
Saint-François d’Assise. 
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† MARIA EUGENIA 
LOPES MARTINS

1934 - 2021

Faleceu em Montreal, no dia 
15 de dezembro de 2021, 
com 87 anos de idade, 
senhora Maria Eugénia Lopes 
Martins esposa do já falecido 
Guilherme Martins e mãe do já 
falecido Leo, natural de Santa 
Maria, Açores, Portugal. 
Deixa na dor seus filho/as José 
Artur (Adriana), Gilma (Ron) 
e Nathalia, seus netos/as, 
seus bisnetos/as, seu irmão 
Virginio, sua irmã Adelaide, 
seus cunhados/as, sobrinhos/as, outros familiares e 
amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório teve lugar terça-feira 21 de dezembro de 2021 
das 14h à17h e das 18h às 21h, uma celebração reli-
gioso foi celebrada no salão funerário às 20h30 e foi 
sepultada No Mausolée St-Martin.

A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† BENJAMIN JOSÉ DA SILVA
1935 - 2022

Faleceu em Montréal, no dia 
1 de janeiro de 2022, com 86 
anos de idade, Benjamin José 
da Silva, esposo de Vírginia 
Filomena Dias da Silva Inácio, 
natural da freguesia de Santa 
Isabel, concelho e distrito de 
Lisboa, professor reformado 
da Escola Santa Cruz.
Deixa na dor a sua esposa 
Vírginia, filha/o Elsa Chern e 
Alexandre Dias da Silva, os/
as netos/as, os/as sobrinhos/
as, assim como restantes 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 
Cel. 514-918-1848
Devido às circunstâncias atuais, a missa de corpo pre-
sente será celebrada em privado, no sábado dia 8 de 
janeiro de 2022 na Igreja Santa Cruz. Será, em seguida, 
sepultado em cripta no cemitério Le Repos St-François 
d’Assise.
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.

† FERNANDA BARRETO SIMÕES
1936 – 2021

Faleceu em Montréal, no dia 
29 de dezembro de 2021, com 
85 anos de idade, Fernanda 
Barreto, natural de Cantanhede, 
distrito de Coimbra, viúva de 
José António Simões. Deixa 
na dor o seu filho José Simões 
(Darlene), a sua filha Fernanda, 
o/a neto/a Philip e Michelle, 
assim como restantes familiares 
e amigos.

Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825, Sherbrooke E., Montreal
Tel.: 514-727-2847 | www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cel. 514-918-1848
A litúrgia de corpo presente será celebrada na quarta-
-feira dia 05 de janeiro de 2022 às 13h na Capela do 
complexo funerário. Será em seguida sepultada, em 
cripta, no Mausoleu Frère André no cemitério Le Repos 
St-François d’Assise. 
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.

CAFÉ CENTRAL
Estamos a procura 

de uma pessoa 
para trabalhar no 

Café Central como 
lava pratos e outras 

tarefas gerais.
Contactar-me ao 

514-927-8561
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: 
Receberá notícias de um amigo, e isso vai deixá-
lo com uma esperança renovada no futuro. Saúde: 

Atenção com os excessos, seja comedido. Dinheiro: 
Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã 
poderá ser você a precisar de ajuda!
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-
se um pouco perdido e em busca de si próprio. 

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

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Estará confiante e, por 
isso, conseguirá manter um clima de equilíbrio nas 

suas relações próximas. Faça escolhas justas. Saúde: 
Possíveis problemas no sistema nervoso. Dinheiro: 
Aposte na projeção profissional, poderá alcançar novos 
objetivos. Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

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

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

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Deixe de 
exigir tanto do seu par. Aceite os outros como eles 

são. Saúde: Vigie a saúde do seu coração, tendência 
para instabilidade. Dinheiro: Organize as suas tarefas 
para poder rentabilizar melhor o seu tempo.
Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva 
os desentendimentos através do diálogo. Os 

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

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

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

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: A sua impulsividade 
poderá originar discussões. Encare a vida de uma 

forma mais serena e verá que tudo corre melhor! Saúde: 
Tendência para andar um pouco descontrolado. Dinheiro: 
Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou. 
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

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

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

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

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

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O 
seu par poderá estar mais exigente consigo. Não perca 

a paciência. Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa. 
Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver 
um projeto. Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42

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

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

CRÓNICAS

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

Um ano de expetativa

Já estamos em 2022! É a lei da vida: 
dos nossos parentes, amigos e 
conhecidos recebemos os votos 

de um feliz e próspero ano. Mas, já 
no final deste mês de janeiro, teremos eleições para a 
Assembleia da República, na sequência do chumbo 
do Orçamento de Estado, tendo o Presidente Marcelo 
convocado novas eleições começou uma “nova vida” 
sempre repetida, com as preocupações do dia a dia. 

 
Com o ano de 2022, para além dos anunciados 

novos preços, chega também uma esperança ténue 
dos açorianos que nos impelirá a construir, a criar, 
a erguer soluções e respostas que ajudem o nosso 
povo a ultrapassar, com sucesso, este período difícil 
que vivemos. Esperamos que este Governo Regional 
consciente das dificuldades que atravessamos nos 
ajude a ultrapassá-las sem deixar ninguém para trás.

Não nos resignemos, pois somos um povo com 
séculos de história, com uma história que não nos 
deve apenas orgulhar, mas que nos deve ensinar 
a reconhecer o trabalho de tantas instituições que 
respondem presente ao desafio de serem autênticos 
defensores dos concidadãos atingidos pelo infortúnio.

A nossa sociedade precisa, mais do que nunca, de 
um renovado espírito de solidariedade, dado que 
todos podem com pequenos gestos melhorar a vida 
do próximo, seja na sua freguesia, na sua ilha ou na 
Região e esta forma contribuir para uma sociedade 
melhor e mais justa.

A generosidade e a determinação dos açorianos 
são fortes, mas expectantes quanto ao evoluir desta 
pandemia, confiantes que a vacinação nos ajudará a 
enfrentar o covid 19 com alguma normalidade e que 
este novo ano se inicie com espírito positivo e com 
uma energia renovada para se enfrentar todos os 
desafios que o futuro nos reserva.

Com mais estas eleições à porta, importa que os 

Partidos sejam prudentes nas promessas eleitorais 
que irão fazer, pois não podendo depois cumpri-
las, acentuam perigosamente a desconfiança dos 
cidadãos em relação à classe política e às instituições, 
pelo que há que evitar promessas demagógicas e sem 
realismo e é errado pensar que os problemas que o 
País enfrenta podem ser resolvidos num clima de 
facilidades.

A campanha está praticamente na rua e devido 
ao período festivo que atravessamos muito poucos 
portugueses ligam aos enfadonhos discursos 
partidários e não têm pachorra para ouvir as 
sucessivas intervenções dos partidos, repetindo 
premissas, por mais inadequadas que se mostrem à 
situação que apreciam, e são mesmo ideias feitas.

Nestas eleições legislativas deste mês, a cor do 
governo pode mudar e o PSD, com Rui Rio, apresenta-
se como a alternativa para suceder a António Costa. 
Em caso de não resultar uma maioria absoluta nestas 
eleições para governar, o Presidente dos social-
democratas já veio dizer que os Partidos existem para 
servir Portugal, e que apenas se distinguem na forma 
de o fazer, pelo que defende que o entendimento 
é sempre possível, ele é, obviamente, preferível à 
discórdia e à mera tática partidária de curto prazo. 

Por isso, é muito importante uma governação 
estável, porque existem problemas graves para os 
quais devem ser encontradas soluções adequadas, 
mormente nas políticas dos salários, em que o 
Ordenado mínimo sobe e bem, mas os outros não 
acompanham essas subidas e é ver engenheiros ou 
arquitetos com vencimentos com o mesmo valor. 
Não é aceitável que num país com uma classe média 
sufocada em impostos e em que o seu salário de 
referência pouco se distingue do mínimo em vigor. 

Na sua comunicação de Natal, José Manuel 
Bolieiro, o Presidente do Governo Regional 
deixou uma mensagem de esperança e disse que 
não descansará enquanto for possível minimizar 
o sofrimento dos açorianos mais desprotegidos, 
deixando uma palavra de confiança e apelando para 
a responsabilidade de cada um de nós, no sentido de 
reforçarmos os cuidados devido à pandemia, a fim 
de nos defendermos perante esta ameaça, em que o 
empenho de proteção individual será a melhor forma 
de nos protegermos a todos.

O inquilino de Santana aproveitou este período 
festivo para dar a garantia que o seu governo 
acredita, sem reservas, na capacidade da sociedade 
civil, das nossas empresas e tem a certeza de que 
juntos conseguiremos ultrapassar as dificuldades e os 
desafios que se avizinham, alertando, no entanto que 
é fundamental criarmos mais riqueza, mais emprego 
e contribuir para a igualdade de oportunidades para 
todos os açorianos.

A todos um ano novo muito próspero e que a 
pandemia nos largue de uma vez por todas para 
retomarmos com normalidade o rumo das nossas 
vidas.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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A estreia de O Livro de Boba 
Fett foi ofuscada por 
inúmeros lançamentos 

de fim de ano, pouco falada na 
internet e sublimada pela estreia 
de Homem-Aranha, Matrix 
Resurrections e até Não Olhe Para 
Cima. 

O cenário é semelhante ao da 
chegada da primeira temporada 
de "The Mandalorian" lá em 2019, 
quando ninguém sabia nada sobre 
essa nova fase de Star Wars. Eis que, 
anos depois, a Disney resgata este 
universo alternativo da franquia 
numa série que apresenta um 
antigo caçador de recompensas 
como o chefe do crime num planeta 
deserto, com a mesma narrativa 
estilosa e solitária que fez com Din 
Djarin e Bebê Yoda.

Sim, O Livro de Boba Fett é um 
derivado de Mandaloriano em 

todos os aspectos, do visual ao 
narrativo, da ação à trilha sonora. 
Neste primeiro episódio, o diretor 
Robert Rodriguez conta o que 
aconteceu com o personagem 
após O Retorno de Jedi, como ele 
escapou de uma cilada inescapável 
e por que virou um exemplo 
para o famigerado povo da areia 
de Tatooine, planeta de Luke 
Skywalker.

O Livro de Boba Fett chegou 
quarta-feira (29) ao catálogo do 
Disney+. Entre a alegria pelo fan 
service dedicado ao personagem 
e uma certa decepção pelo clima 
mais morno e reflexivo, a saga do 
caçador vai sair a todas as semana 
durante sete semana, e a final será 
no dia 9 de fevereiro de 2022. 

Esperam que gostem...

LAZER

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 - Eventos (...), carecem da apresentação de 
um teste ou autoteste negativo. 2 - Hectolitro (abrev.). Adolescen-
te. Banda Desenhada. 3 - Parcela. Parlamento Europeu. Prepo-
sição designativa de substituição. 4 - Letra grega correspondente 
a n. Vate. Bloco de Esquerda. 5 - Arrufo. Nelson de (...), ministro 
que tutela os fundos comunitários. 6 - Antes do meio-dia. «A» + 
«o». Miséria (gíria). 7 - Cálice sagrado. Livrei. 8 - Barcaça, muito 
sólida, usada no Tejo, para carga e descarga de navios. 9 - Ex-
traterrestre. Sódio (s. q.). É considerado como o último grande 
filósofo dos princípios da era moderna (1724-1804). 10 - Grada 
(...), era uma das concorrentes a representar Portugal na Bienal 
de Arte de Veneza em 2022. 11 - Voltar num banho de tinta um 
tecido ou uma meada. Populaça.
VERTICAIS: 1 - Queixou-se de Elon Musk e dos EUA à ONU por 
risco de colisões com a sua estação espacial. Pessoa viciada, 
especialmente, em tecnologia, computadores e internet. 2 - Dar 
os últimos retoques. Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal. 
3 - Algumas. Previ. 4 - “Mudado o (...), mudado o pensamento”. 
Cabeça (gíria). 5 - Interjeição designativa de alívio. Nome que 
se dava aos bairros dos Judeus. 6 - Arrependido. Bromo (s. q.). 
7 - Árvore da família das pináceas. Unidade monetária do Ban-
gladesh. 8 - Um dos quatro satélites de Júpiter descobertos por 
Galileu em 1610. Constelação boreal, onde se encontra a estrela 
Capela. 9 - Que ou a pessoa que faz ou diz as coisas ataba-
lhoadamente. 10 - Personagem secundária de Star Wars agora 
tornada protagonista do streaming (dois nomes juntos). 11 - Saco 
de pele para transporte de líquidos. Suspira. Crença.

CRUZADAS

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa
bate US$ 1 bilhão em bilheteria mundial
O filme Homem-Aranha: Sem Volta Para 

Casa ultrapassou US$ 1 bilhão na bilheteria 
mundial. Esse é o primeiro longa a atingir a 

marca desde o início da pandemia. A informação é 
do Deadline.

Com a arrecadação dos dias 24 e 25 de dezembro o 
longa fez cerca de US$ 1,05 bilhão e se tornou o novo 
bilionário da Marvel e Sony. Além disso, é o segundo 
bilhão mais rápido do MCU (e da história), empatando 
com Vingadores: Guerra Infinita — Ultimato é o 
primeiro da lista.

O Livro de Boba Fett

Harry Potter: De Volta a Hogwarts

Já lá vão 20 anos desde que 
Harry Potter deixou de 
habitar exclusivamente as 

páginas dos livros de J.K. Rowling 
e ganhou as telas com a adaptação 
de A Pedra Filosofal. 

O filme de 2001, dirigido por 
Chris Columbus, deu início à 
representação de um universo 
fantástico que até então só existia 
na imaginação dos leitores, 
materializando cenários e 
personagens icônicos com aquela 
magia que só o cinema é capaz de 
proporcionar. 

É essa magia que o especial 
Harry Potter: De Volta a Hogwarts 
tão bem captura, em uma 
superprodução que foi feita sob 
medida para emocionar os fãs – e 
consegue.

O que logo se nota é que a produção 
da HBO Max não poupou esforços 
para reunir o elenco. A abertura do 
especial começa numa plataforma 
de trem – como a plataforma 
9 ¾ – e desembarca em um 
salão ricamente decorado, onde 
bailarinos dançam. E as reuniões 
que se seguem, por cerca da 1h45 
do especial, acontecem sempre em 
cenários imortalizados pelos filmes 
da saga, como a sala comunal da 
Grifinória, a sala de aula de poções, 
ou a casa da família Weasley.

Enquanto o visual certamente 
impressiona, a força do especial 
está, notadamente, em seu elenco. 
Além do trio principal formado por 
Daniel Radcliffe (Harry), Emma 
Watson (Hermione) e Rupert Grint 
(Ron), De Volta a Hogwarts conta 
com outros grandes nomes da 
saga, como Helena Bonham Carter 
(Bellatrix), Ralph Fiennes (Lord 

Voldemort), Jason Isaacs (Lucius 
Malfoy) e Gary Oldman (Sirius 
Black), e com os quatro diretores 
por trás dos oito filmes da franquia: 
Columbus, Alfonso Cuarón, Mike 
Newell e David Yates.

Não espere, porém, revelações 
polêmicas. De forma similar ao 
especial de Friends, também da 
HBO Max, De Volta a Hogwarts se 
apoia em um clima celebratório, e 
passa longe de controvérsias. Não há 
menções, por exemplo, às recentes 
falas transfóbicas de Rowling, que 
faz aparições pontuais por meio de 
uma entrevista gravada em 2019 (e 
assim devidamente sinalizada).

Ao fim, Harry Potter: De Volta 
a Hogwarts é uma comovente 
viagem ao passado, que consegue 
cumprir bem o desafio de transitar 
entre a grandiosidade da franquia, 
e os momentos intimistas que, por 
anos, os fãs sonharam em ver. Duas 
décadas podem ter se passado, mas 
Harry, Hermione e Ron sempre 
estarão aqui para nós. 

Harry Potter: De Volta a 
Hogwarts estreia em 1 de janeiro 
de 2022 na HBO Max.
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OITAVOSOITAVOS
DE-FINALDE-FINAL

     1ª MÃO     2ª MÃO
Sporting  -Man. City 15/02  15:00 09/03  15:00
Paris SG - Real Madrid 15/02  15:00 09/03  15:00
Red Bull S. - B. München 16/02  15:00 08/03  15:00
Internazionale - Liverpool 16/02  15:00 08/03  15:00
Villarreal - Juventus 22/02  15:00 16/03  15:00
Chelsea - Lille 22/02  15:00 16/03  15:00
A. Madrid - Man. United 23/02  15:00 15/03  15:00
Benfica - Ajax 23/02  15:00 15/03  15:00

PLAY-OFF
     1ª MÃO     2ª MÃO
Barcelona - Napoli 17/02  12:45 24/02  15:00
B. Dortmund - Rangers 17/02  12:45 24/02  15:00
Zenit - Real Betis 17/02  12:45 24/02  15:00
Sheriff - SC Braga 17/02  12:45 24/02  15:00
Atalanta - Olympiacos 17/02  15:00 24/02  12:45
RB Leipzig - Real Sociedad 17/02  15:00 24/02  12:45
FC Porto - Lazio 17/02  15:00 24/02  12:45
Sevilla - Dinamo Zagreb 17/02  15:00 24/02  12:45

TAÇA DA LIGA | ALLIANZ CUP 2021/2022

14/12 Grp.B FC Penafiel 0-1 Sporting
15/12 Grp.A Benfica 3-0 SC Covilhã
 Grp.D FC Porto 1-0 Rio Ave
16/12 Grp.C Boavista 5-1 SC Braga

RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS 

2022/01/25     Benfica   14:45   Boavista
2022/01/26     Sporting   14:45   Santa Clara

MEIAS-FINAIS

Barcelona 'renovado' vence
Mallorca pela margem mínima
O Barcelona foi à casa do Mallorca neste 

domingo vencer por 1-0. A equipa dos 
catalães apresentou-se bastante mudada por 

conta de vários casos de Covid-19 que originaram 
uma série de baixas importantes.

A primeira parte, apesar das dificuldades, 
foi de domínio blaugrana. Os oito remates 
traduziram-se, aos 44 minutos de jogo, em 
golo. Cruzamento de Mingueza no lado 
direito do ataque e Luuk De Jong, ao segundo poste, 
cabeceou para o único golo da partida. A segunda 

parte foi bastante atabalhoada, com bolas longas sem 
critério e algumas oportunidades desperdiçadas. As 
limitações do Barcelona nesta partida eram tantas que 
Xavi só mexeu aos 70 minutos, preferindo não lançar 

demasiados jogadores inexperientes numa 
partida que se manteve aberta até ao final. Foi 
valendo, para salvação dos catalães, o trabalho 
árduo de Ter Stegen entre os postes. Com este 
resultado, o Barcelona fica no quinto lugar, 

com 31 pontos, menos 15 que o líder Real Madrid. O 
Mallorca fica com 20 pontos no 15.º lugar.

Pochettino: "Que Mbappé fique
aqui no clube durante vários anos"

Mauricio Pochettino ainda tem 
esperança que Kylian Mbappé 
renove o seu contrato com o 

Paris Saint-Germain. 
"O clube sabe bem da situação dele. O 

nosso desejo é que ele fique aqui no clube 

Messi testa positivo à Covid-19 e desfalca PSG

O PSG informou, este domingo, que Lionel 
Messi é um dos quatro jogadores que 
testaram positivo à Covid-19. Além 

do astro argentino, também Juan Bernat, 
Sergio Rico e Nathan Bitumazala estão 
infetados pelo novo coronavírus. 

Feitas as contas, Messi vai desfalcar o PSG já 
no jogo da próxima segunda-feira, frente ao 

Vannes, para a Taça de França, bem como o Clássico 
com o Lyon, agendado para daqui a uma semana. 

Na mesma nota oficial, o clube francês explica, 
ainda, que Neymar vai permanecer até dia 9 de 
janeiro no Brasil, onde recupera da lesão junto 
de elementos médicos do PSG. O regresso do 
craque brasileiro aos treinos está previsto para 
dentro de três semanas.

durante vários anos. Esperamos agora que o 
Kylian continue a ser eficiente", disse o técnico 
argentino. O contrato de Mbappé termina no 
final da presente temporada. O internacional 
francês tem sido associado há meses a uma 
transferência para o Real Madrid a custo zero.
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1-FC Porto 44 16 14 2   0 41   9
2-Sporting 44 16 14 2   0 30   7
3-Benfica	 37	 16	 12	 1	 		3	 47	 15
4-SC	Braga	 31	 16	 		9	 4	 		3	 30	 16
5-Estoril	Praia	 25	 16	 		6	 7	 		3	 21	 16
6-Portimonense 24 16   7 3   6 17 16
7-Gil	Vicente	 23	 16	 		6	 5	 		5	 23	 18
8-Vitória	SC	 23	 16	 		6	 5	 		5	 22	 17
9-Marítimo	 17	 16	 		4	 5	 		7	 20	 26
10-P.	de	Ferreira	 17	 16	 		4	 5	 		7	 13	 20
11-Boavista	 16	 16	 		3	 7	 		6	 18	 26
12-FC	Vizela	 16	 16	 		3	 7	 		6	 16	 27
13-FC	Arouca	 14	 16	 		3	 5	 		8	 16	 31
14-Santa	Clara	 13	 16	 		3	 4	 		9	 14	 32
15-Moreirense 12 15   2 6   7 15 24
16-CD	Tondela	 12	 15	 		4	 0	 11	 19	 32
17-FC	Famalicão	 11	 15	 		2	 5	 		8	 19	 30
18-Belenenses SAD   8 15   1 5   9   7 26

 PTS  J V E    D GM   GS

16ª JORNADA

1-Benfica	B	 33	 16	 10	 3	 3	 33	 18
2-Feirense 32 16 10 2 4 25 15
3-Rio	Ave	 27	 15	 8	 3	 4	 25	 18
4-Casa	Pia	 27	 15	 8	 3	 4	 20	 10
5-GD	Chaves	 26	 16	 7	 5	 4	 26	 19
6-Nacional	 26	 16	 7	 5	 4	 28	 19
7-FC Porto B 24 16 6 6 4 23 21
8-FC	Penafiel	 23	 16	 6	 5	 5	 16	 17
9-CD	Mafra	 23	 15	 6	 5	 4	 19	 16
10-Est.	Amadora	 22	 16	 6	 4	 6	 25	 29
11-Trofense	 21	 16	 5	 6	 5	 15	 15
12-Leixões 18 15 5 3 7 19 21
13-A. de Viseu 17 16 5 2 9 15 26
14-Vilafranquense	 16	 15	 3	 7	 5	 15	 20
15-SC	Covilhã	 15	 15	 3	 6	 6	 10	 21
16-Farense	 14	 15	 2	 8	 5	 18	 21
17-Académica	OAF	 8	 16	 1	 5	 10	 16	 28
18-Varzim	 7	 15	 1	 4	 10	 12	 26

 PTS  J V E D GM GS

28/12 CD Tondela 0-3 Gil Vicente
  Marítimo 2-0 FC Vizela
  Moreirense 1-0 Estoril Praia
29/12 Vitória SC 1-1 Boavista
  Sporting 3-2 Portimonense
30/12 P. Ferreira 2-1 Santa Clara
  FC Arouca 0-6 SC Braga
  FC Porto 3-1 Benfica
13/01 Famalicão 13:00 Belenenses

17ª JORNADA
07/01 Santa Clara 13:30 Sporting
08/01 FC Vizela 10:30 Moreirense
  E. Praia 13:00 FC Porto
  Boavista 15:30 CD Tondela
09/01 Portimonense 10:30 Marítimo
  Benfica 13:00 P. Ferreira
  SC Braga 13:00 Famalicão
  Belenenses 15:30 FC Arouca
10/01 Gil Vicente 15:15 Vitória SC

16ª JORNADA
23/12 FC Porto B 3-1 FC Penafiel
27/12 Est. Amadora 1-3 GD Chaves
28/12 Feirense 2-1 Benfica B
  Académica 1-1 Trofense
29/12 A. Viseu 1-4 Nacional
31/12 Rio Ave ADI SC Covilhã
03/01 Vilafranquense 13:00 Casa Pia
12/01 Varzim 10:30 Farense
02/02 Leixões 10:30 CD Mafra

17ª JORNADA
06/01 Farense 15:15 Académica
08/01 FC Penafiel 6:00 A. Viseu
  CD Mafra 6:00 Varzim
  GD Chaves 9:00 Rio Ave
09/01 Trofense 6:00 Vilafranquense
  Casa Pia 6:00 Leixões
  SC Covilhã 14:30 E. Amadora
10/01 Benfica B 11:00 FC Porto B
  Nacional 13:00 Feirense

QUARTOS-DE-FINAL
2022/01/11 LEÇA FC 15:45 SPORTING
2022/01/12 RIO AVE 13:45 CD TONDELA
  FC VIZELA 15:45 FC PORTO
2022/01/13 PORTIMONENSE 15:45 CD MAFRA

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Darwin Núñez [Benfica] 13 13
2-Luis Díaz [FC Porto] 15 12
3-Ricardo Horta [SC Braga] 14 9
3-Fran Navarro [Gil Vicente] 15 9
5-Simon Banza [FC Famalicão] 11 8
5-Mehdi Taremi [FC Porto] 16 8
7-Rafa Silva [Benfica] 15 7

Vizela vence Belenenses SAD
no primeiro jogo de 2022
O Vizela recebeu e venceu a Belenenses SAD 

neste domingo por 2-0, em jogo atrasado da 
13.ª jornada da I Liga. A equipa da casa le-

vou o favoritismo para o relvado 
e venceu a primeira partida de 
2022 do campeonato português. 

Na primeira parte, logo aos 12 
minutos, Kiko Bondoso abriu o 
marcador depois de uma grande 
jogada de entendimento pelo lado 
direito do ataque dos vizelenses. 
Kohi deixou a bola a jeito para o 
avançado de 26 anos disparar ras-
teiro ao canto da baliza de Luiz 
Felipe. Aos 34 minutos, de grande 
penalidade, chegou o 2-0, marca-
do agora por Cassiano.

A segunda parte teve novamente 
ação, com a Belenenses SAD em destaque ao rematar 
quatro vezes em 15 minutos, mas o resultado acabou 

por não se alterar. 
Com esta vitória, o Vizela ganha novo fôlego e chega 

à 12.ª posição da I Liga, com 16 pontos, enquanto a 

Belenenses SAD mantêm-se no fundo da tabela, com 
oito pontos.

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Bryan Róchez [Nacional] 12 11
2-Henrique Araújo [Benfica] 16 9
3-Jota Silva [Casa Pia] 15 8
3- Diogo Pinto [Est. Amadora] 16 8

Luisão: "Que em 2022 pensemos
em escrever uma nova história"
Luisão pediu aos adeptos do Benfica que con-

tinuem a apoiar os jogadores. Numa mensa-
gem de ano novo publicada nas redes sociais, 

o diretor técnico das águias espera que em 2022 os 
jogadores joguem para marcarem uma página na 

história no clube encarnado.
"Hoje já é dia 2, um pouquinho atrasado, mas gos-

taria de desejar o meu feliz ano novo a todos vocês. 
Estava à espera de vir aqui até ao meu cantinho de re-
flexão para desejar a todos um feliz ano de 2022. Nesse 
momento, venho baseado neste simbolismo [Benfica] 
dizer que é uma nova página que escrevemos. Os jogos 

que foram realizados em 2022 que os jo-
gadores e nós trabalhadores pensemos 
em escrever uma nova história e ficar 
marcado, ter um cantinho assim como 
eu. Independentemente de clube, de re-
sultado, de partido, quero desejar muita 
saúde neste tempo que estamos a viver, 
desejar de coração que disfrutem perto 
da família, são eles que te vão acolher na 
dificuldade. E que a família benfiquista 
faça como vem fazendo, acompanhando 
os nossos ídolos até ao final, apoiando, 
lutando, porque lá na frente  é o que nos 
orgulha quando troca o ano", disse o ex-
-jogador.

O Benfica volta a campo dia 9 de janei-
ro, frente ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para 
a I Liga.

Estoril vai levar jogadores sub23
para o jogo frente ao FC Porto
O Estoril vai ter de levar alguns elementos dos 

sub23 para defrontar o FC Porto no próxi-
mo dia 8 de janeiro, em jogo da I Liga. Os ca-

narinhos têm 10 jogadores infetados com Covid-19.
Pelo que apurou o Desporto ao Minuto, o Estoril viu 

no plantel da Liga Revelação uma solução para o pró-
ximo jogo da I Liga. O emblema da linha de Cascais 
vai ter de resolver a sua situação de forma a apresentar 
um plantel pronto para jogar frente aos dragões. Com 
a redução do tempo de isolamento decidida pela Dire-
ção-Geral de Saúde de 10 para sete dias, ainda há espe-
rança dentro do clube canarinho de que alguns dos jo-
gadores agora infetados, mas assintomáticos, possam 

estar recuperados e aptos para jogar.
Entre jogadores e equipa técnica, são 17 os casos ati-

vos de Covid-19 dentro do clube. O Estoril-FC Porto 
está marcado para 8 de janeiro, às 13h00.
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Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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