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Mais de 80% dos adultos da
UE estão totalmente vacinados
Mais de 80% da população adulta da União 

Europeia (UE) está totalmente vacinada 
contra a covid-19, anunciou hoje a Comis-

são Europeia, pedindo "solidariedade social" aos que 
ainda não foram inoculados para combater variantes 
contagiosas como a Ómicron.

"Ao nível da UE, já vacinámos totalmente mais de 80% 
da nossa população adulta. Este é um marco muito im-
portante, especialmente no que diz respeito à propaga-
ção da variante Ómicron", declarou a comissária euro-
peia da Saúde, Stella Kyriakides.

Falando em conferência de imprensa na capital sueca, 
Estocolmo, após uma visita à sede do Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a co-
missária europeia disse ser "importante que se continue 

a administrar vacinas de reforço a fim de proteger as 
pessoas dos efeitos mais graves deste vírus", já que "a 
vacinação continua a ser uma ferramenta chave para 
prevenir contra doenças graves". Porém, "sabemos que 
milhões de cidadãos na Europa não foram vacinados 
e precisamos de mudar isto para ultrapassar esta pan-
demia, [pois] o nosso comportamento pessoal em ma-
téria de responsabilidade pessoal é importante", salien-
tou Stella Kyriakides. Classificando a vacinação como 

"um ato de solidariedade social", a responsável europeia 
pediu "esforços e responsabilidade" para combater a 
pandemia. Dados do ECDC sobre a vacinação na UE 
revelam que 80% da população adulta no espaço comu-
nitário está totalmente vacinada, percentagem que é de 
68,7% se forem consideradas todas as faixas etárias.

Em termos absolutos, os dados do ECDC -- que têm 
por base as notificações dos Estados-membros e estão 
disponíveis no 'site' da agência europeia sobre vacina-
ção -- revelam que 292 milhões de adultos na UE estão 
totalmente vacinados. Quanto à população total, são 
307 milhões os totalmente inoculados (incluindo crian-
ças). No que toca à dose de reforço, 133 milhões de do-
ses adicionais foram já administradas na UE, de acordo 
com o ECDC. 

Também inter-
vindo na conferên-
cia de imprensa, a 
diretora do ECDC, 
Andrea Ammon, 
observou que a UE 
está a registar "uma 
taxa de notificação 
de casos elevada e 
em rápido cresci-
mento".

Parte dessa rá-
pida propagação 
do vírus deve-se à 
variante Ómicron, 
segundo a respon-
sável, que precisou 
que esta estirpe já 
representa 22% das 

amostras sequenciadas, sendo ainda dominante nal-
guns países.

"Existem ainda algumas incertezas em torno desta 
nova variante. Parece que, a um nível individual, causa 
doenças menos graves, mas devido à sua transmissibili-
dade mais fácil, alastra-se a uma grande quantidade de 
pessoas, causando absentismo que afeta muito os traba-
lhadores essenciais, profissionais de saúde e trabalhado-
res públicos em geral", retratou Andrea Ammon.
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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

Em defesa da Democracia

Este 6 de janeiro foi o primeiro 
aniversário da infame tenta-
tiva de derrube do resultado 

de eleições nos EUA por parte de 
uma turba motivada por um ex-
-presidente que colocava e coloca os 

seus interesses narcisistas acima da responsabilida-
de que implica a posição de presidente dos EUA. 

Pensemos bem nisto: um ex-presidente põe em pe-
rigo o próprio edifício da democracia americana! 
Isto deveria arrepiar qualquer democrata, seja ele 
de que cor política for! No entanto, o conservado-
rismo americano deixou-se invadir pela decadência 
moral e ética que este ex-presidente abraça a troco 
de qualquer vantagem que possa obter. Infelizmente 
membros do partido conservador que por ventura 
pautavam-se por uma postura democrata e racional 
têm vindo a ser empurrados para fora da esfera de 
influência conservadora, ostracizados por não ali-
nharem com o desalinho que invadiu e se consolida 
no partido conservador americano.

Mas o mesmo se passa do lado democrata: a falta 
de bom senso tem misturado às lutas políticas por 
igualdade, lutas estas legítimas, outras lutas menos 
legítimas e por vezes menos dignas onde se diaboli-
za qualquer outro que tenha opinião diferente. Este 
tudo ou nada, esta arrogância de ser dono da razão 
tem fraturado a sociedade americana e outras socie-
dades democratas pelo mundo fora. 

O Canadá tem conseguido passar ao lado, mas no 
combate à covid-19 já se nota alguma irritação que 
está a fraturar a sociedade entre pró vacinas e anti 
vacinas. Portugal, a caminho de eleições legislativas, 
mas já de algumas décadas a esta parte, vê agudizar a 
estéril batalha esquerda-direita, fruto de uma revolu-
ção bem sucedida em abrir novos caminhos ao povo 
português mas mal explicada nos contornos e moti-
vações de alguns dos seus intervenientes aclamados 
como heróis, assim como mal explicadas ficaram as 
sucessivas crises económicas e financeiras que asso-
laram o país até bem recentemente, nomeadamente 
os porquês e a responsabilidade política de interve-
nientes individuais e partidos políticos. 

Infelizmente os órgãos de informação, e falo aqui 
dos órgãos de verdadeiro jornalismo e não propa-
gandistas a soldo de ideias preconcebidas, têm tido 
dificuldade em se fazer sobressair da selva de infor-
mação onde predomina a mentira e falsidade, a de-
turpação e a maledicência, vindo a minar o debate 
público. 

Face a isto não me canso de repetir que é preciso 
fazer algo, que cada um na sua esfera de influência, 
seja ela pequena ou grande, pelo exemplo dará a con-
tribuição para a normalização e racionalidade do 
debate tornando-o frutífero para a sociedade e para 
todos os indivíduos que a compõem. 

Um destes projetos nos EUA que descobri este fim 
de semana no programa 60 Minutes é a One Small 
Step, inserindo-se numa iniciativa mais ampla cha-
mada Story Corps (storycorps.org). 

A One Small Step (em português seria “Um Pe-
queno Passo”) coloca dois estranhos com diferentes 
crenças, opiniões ou posições políticas e sociais fren-
te a frente numa conversa sobre tudo menos sobre 
política. 

O começo da conversa, que eu achei interessan-
tíssimo, coloca cada um a ler a biografia do outro. 
No fundo, o objetivo é dar a conhecer a cada uma 
das partes o “outro”, por forma a que as divisões que 
existam se desvaneçam pela compreensão da posição 
da outra parte. Julgo ser uma iniciativa deveras inte-
ressante e inteligente, pois como disse o seu respon-
sável, Dave Isay, nunca ninguém mudou de opinião 
sobre nada se o insultarem! 

Este projeto toca exatamente no ponto fundamen-
tal: sem conhecermos outras realidades jamais po-
deremos compreender a posição do “outro”, seja ele 
nosso adversário político diretamente ou não. Outro 
aspeto que este projeto enaltece é o conhecimento re-
cíproco das igualdades entre seres humanos, ou seja, 
há mais coisas que nos unem do que nos separam. 

O indivíduo asiático ama, sofre, ri, chora, erra e 
acerta como qualquer outro indivíduo europeu, 
norte americano ou africano; o indivíduo de uma 
cor política descobrirá rapidamente que tem muitas 
mais características em comum com o seu adversá-
rio do que à partida imaginaria. Os media sociais tão 

em voga hoje em dia são inerentemente imperfeitos 
pois os seus algoritmos procuram incessantemente 
colar o utilizador àquilo que o afeiçoa, colocando-os 
em circuito fechado naquilo que ele sabe que gosta, 
impendindo-o de conhecer outras realidades e assim 
perceber que o ser humano, seja ele de que cor de 
pele ou cor política for, tem muitas semelhanças en-
tre si. Não me posiciono contra os media sociais, no 
entanto, este aspeto deve ser levado em conta pelos 
utilizadores do mesmo pois a realidade é um hori-
zonte em constante desdobramento que deve ser en-
carado e processado racionalmente para nossa saúde 
mental individual e coletiva.

Este alargamento dos horizontes de perceção per-
mitirão também preservar ou pelo menos contribui-
rão para proteger, consolidar e desenvolver a demo-
cracia. Esta aposta é um dever de todos nós enquanto 
cidadãos ao qual não nos devemos subtrair sobre 
pena de retrocedermos décadas ou mesmo séculos 
enquanto sociedades.

FRANÇA SIMPLIFICA PROTOCOLO NAS ESCOLAS COM 10 MIL TURMAS SEM AULAS
O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje a simplificação do protocolo sanitário para a covid-19 das escolas, numa altura em que 
mais de 10 mil turmas estão sem aulas devido à pandemia. Para continuar a frequentar as aulas em França, uma criança tem de apresentar três 
testes negativos com o intervalo de dois dias cada um. Até agora, o primeiro teste tinha de ser um PCR ou antigénio, levando a longas filas nas 
farmácias. O primeiro-ministro declarou que podem agora ser efetuados a crianças que sejam identificadas como caso de contacto três autotestes 
e que os autotestes são fornecidos gratuitamente nas farmácias aos pais.
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Vacinas para crianças 
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano

O Brasil não é um país sério, teria dito 
Charles De Gaulle, não com esse senti-
do, mas a pecha ficou. E quando vemos o 

mesmo ciclo de Covid que vivemos há 12 meses 
repetir-se, não tem como não lembrar De Gaulle: 
autoridades acreditando que é o fim da pandemia, 
as pessoas promovendo festas, muitos abando-
nando as máscaras, hospitais lotando e com seus 
médicos e enfermeiros adoecendo novamente. A 
Ômicron chegou! 

Espera-se que as Forças Armadas estejam mais 
preparadas, mas 32,2 mil soldados do Exército (15% 
do total) e 4,3 mil (6,6%) da Aeronáutica negaram-

-se a receber a vacina. 
Do total de soldados, foram completamente imu-

nizados contra a Covid, 121,2 (56,3%) do Exército e 
36,5 (54,9%), mil da Força Aérea Brasileira (FAB). A 
Marinha recusou-se a divulgar a informação. Eita! 

Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG), com dados da Covid-19 de dezembro, 
em Minas Gerais, mostra que uma pessoa não va-
cinada corre um risco 11 vezes maior de morrer em 
decorrência do vírus do que uma pessoa imunizada 
completamente. 

A média de taxa de óbitos por 100 mil habitan-
tes no estado foi de 0,06 para vacinados com duas 
doses ou única, para os que tomaram apenas uma 
dose, a taxa é de 0,12 e para os que não tomaram a 
vacina, 0,71. 

Então, façamos um exercício de raciocínio: quem 
na sua casa não se vacinou? 

Quem? 
Quem? 
Isso mesmo, suas crianças. 

E por que nossas crianças estão desprotegidas se 
já tem vacinas prontas para uso e aprovadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)? 

Pois é, a Anvisa aprovou no dia 16 de dezembro 
último a vacina para imunização contra Covid-19 
em crianças de 5 a 11 anos de idade. 

A autorização veio após uma análise técnica crite-
riosa de dados e estudos clínicos. 

Segundo a equipe técnica da Anvisa, as informa-
ções avaliadas indicam que a vacina é segura e efi-
caz para o público infantil, conforme solicitado pela 
Pfizer. 

A vacina para crianças tem dosagem e composição 
diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 
anos, será aplicada em duas doses de 0,2 ml (equi-
valente a 10 microgramas), com 21 dias de intervalo 
entre as doses. 

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, 
para facilitar a identificação pelas equipes de vaci-

nação e também pelos pais, mães e cuidadores que 
levarão as crianças para serem vacinadas. Para os 
maiores de 12 anos, a vacina, é  aplicada em doses 
de 0,3 ml, com tampa na cor roxa. 

A vacina também tem esquema de conservação di-
ferente, já que pode ficar por 10 semanas em tempe-
ratura de 2ºC a 8ºC. 

A Anvisa ainda teve colaboração de especialistas 
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abras-
co), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisio-
logia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia 
(SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 

Fizeram a parte deles, infelizmente o Ministério da 
Saúde enrola para fazer a parte que lhe cabe e só 
fazem quando a Justiça manda. 

Genocidas? 
Infanticidas? 
Precisamos criar palavras para aperfeiçoar a capa-

cidade de comunicação do Português!

A DISNEY TAMBÉM TEM PLANOS PARA ENTRAR NO METAVERSO
O metaverso tem sido apontado como o grande objetivo e uma ambição para o futuro por grande parte das empresas tecnológicas. A Disney não 
pretende ficar para trás e viu-lhe ser concedida uma patente para um “simulador de mundo virtual”, tecnologia capaz de projetar imagens 3D e 
efeitos virtuais num espaço físico. A ideia passa por tornar a experiência dos parques de diversões da Disney ainda mais imersivas, exibindo para 
visitantes diferentes imagens 3D mais diversificadas. Naturalmente, nota o Business Insider que estas imagens seriam das centenas de persona-
gens detidas pela empresa de entretenimento. A Disney já fez saber que não tem “planos imediatos” para fazer uso deste simulador, sendo apenas 
um sinal do que a empresa está a trabalhar para o futuro.

Candidaturas a apoio
para descarbonização da
indústria abertas até abril
Segundo a informação disponibilizada na pá-

gina Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação (IAPMEI), o aviso em 
causa está enquadrado num conjunto de me-
didas que visam contribuir para a neutralidade 
carbónica, "promovendo a transição energéti-
ca por via da eficiência energética, do apoio 

às energias renováveis, com enfoque na 
adoção de processos e tecnologias de baixo 
carbono na indústria, na adoção de medidas 
de eficiência energética na indústria e na in-
corporação de energia de fonte renovável e 
armazenamento de energia".
Em causa, está um apoio total de 705 milhões 

de euros para empresas do setor da indústria 
e entidades gestoras de parques industriais. 
Podem candidatar-se a estas ajudas entida-
des individuais ou consórcios, como associa-
ções empresariais ou centros tecnológicos. 
Os projetos têm que ser desenvolvidos em 
Portugal e as entidades que fazem parte dos 
consórcios têm que ter um estabelecimen-
to constituído nas regiões NUTS II -- Norte, 
Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alente-
jo, Algarve, Açores e Madeira.
Estes devem estar enquadrados em, pelo 

menos, um dos cinco domínios abrangidos 
pelo aviso em causa, nomeadamente, eficiên-
cia energética, processos de investigação e 
inovação, transferência de tecnologias e coo-
peração entre empresas, energia renovável 
solar, outras energias renováveis e sistemas 
energéticos inteligentes.
Já no que se refere à tipologia dos processos 

são abrangidos os de tecnologias de baixo 
carbono na indústria, adoção de medidas de 
eficiência energética na indústria e incorpora-
ção de energia renovável e armazenamento 
de energia. Os apoios traduzem-se em subsí-
dios não reembolsáveis.O documento precisa 
ainda que a despesa elegível com a instalação 
de sistemas de produção de energia elétrica 
a partir de fonte solar para autoconsumo está 
limitada a "30% do montante de investimento 
total elegível da operação, não considerando 
o próprio montante de investimento na produ-
ção de energia elétrica a partir de fonte solar".
O valor de apoio por cada projeto pode ser 

limitado, tendo em conta que a meta de de-
sembolso da componente 11 do PRR (Des-
carbonização da Indústria) obriga ao apoio 
mínimo de 300 projetos de descarbonização, 
"independentemente da dotação orçamental 
a concurso". 
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Na semana passada, o primeiro-
-ministro anunciou, em con-
ferência de imprensa no final 

do Conselho de Ministros, que a partir 
de hoje passava a ser exigido teste ne-
gativo obrigatório para acesso a gran-
des eventos a quem não tem dose de 
reforço há mais de 14 dias.

Na orientação relativa a eventos de 
grande dimensão (desportivos, cultu-
rais, corporativos e outros), atualizada 
no domingo, a DGS define que o acesso 
a estes eventos está dependente da apre-
sentação de teste ou autoteste, "realiza-
do no momento, à porta do estabeleci-
mento que se pretende frequentar, sob 
supervisão e verificação dos trabalha-
dores responsáveis pelo acesso a estes 
espaços".

Há exceções: como se lê na orientação 
014/2021, fica dispensado de apresentar 
um teste negativo para o acesso a gran-
des eventos quem apresentar certificado 
digital covid da União Europeia na mo-
dalidade de certificado de recuperação, 
quem demonstrar ter sido vacinado há 
pelo menos 14 dias com uma dose de 
reforço e quem tiver menos de 12 anos.

A orientação da DGS define como 
eventos de grande dimensão "aqueles 
que reúnam ou possam reunir a partir 
de cinco mil pessoas em local aberto ou 
de mil pessoas em local fechado".

Neste tipo de eventos, "é fortemente 
recomendado a não ingestão de quais-
quer alimentos ou bebidas no interior 
das salas".

Na semana passada, o Governo anun-
ciou também que, a partir de hoje, o 
acesso a espetáculos culturais e eventos 
com lugares marcados voltaria a estar 
dependente da apresentação de certifi-
cado digital ou teste negativo.

A orientação 028/2020 da DGS, refe-
rente aos eventos culturais, atualizada 
no domingo, estabelece que o acesso a 
eventos culturais depende da apresenta-
ção de certificado digital covid da União 
Europeia, comprovativo de vacinação 
"que ateste o esquema vacinal completo, 
há pelo menos 14 dias", comprovativo 
da realização de teste com resultado ne-
gativo ou autoteste, "realizado no mo-
mento, à porta do estabelecimento que 
se pretende frequentar, sob supervisão e 
verificação dos trabalhadores responsá-
veis pelo acesso a estes espaços".

Também aqui, "é fortemente recomen-
dado a não ingestão de quaisquer ali-
mentos ou bebidas no interior das salas 
sendo obrigatória a utilização de másca-
ra facial", o que significa que é permitida 

a venda de pipocas nas salas de cinema.
A covid-19 provocou 5.478.486 mortes 

em todo o mundo desde o início da pan-
demia, segundo o mais recente balanço 
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, 
morreram 19.113 pessoas e foram con-
tabilizados 1.639.846 casos de infeção, 
segundo a última atualização da Dire-
ção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, detetado no 
final de 2019 em Wuhan, cidade do cen-
tro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, consi-
derada preocupante e muito contagiosa 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), foi detetada na África Austral, 
mas desde que as autoridades sanitárias 
sul-africanas deram o alerta, em no-
vembro, foram notificadas infeções em 
pelo menos 110 países, sendo dominan-
te em Portugal.

PORTUGAL

Autotestes bastam para ter
acesso a grandes eventos

  dehors.laval.ca

Dans nos parcs et boisés,  
tout pour s’amuser à proximité. 

 Vos  
parcs 
s’animent !
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SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

Dr. Horácio Arruda demitiu-se 

É dificil acreditar...
Antes da finalização do jornal cai 

esta bomba na minha cara. Desde 
o início da Covid-19, a pessoa mais importante e que 
se dedicou a este problema foi o Dr. Horácio Arruda. 
Antes deste grande evento eu nunca tinha ouvido so-
bre o Dr. Horácio Arrudam, e que fez uma grande di-
ferença em aqui, no Quebeque. 

De mês em mês ficamos todos a ouvir as palestras in-
formativas que foram apresentados ao menos a cada 
semana, e, ao mesmo tempo começamos a conhecer 
este homem. 

Numa carta muito bem escrita ao primeiro-ministro, 
o Dr. Horácio Arruda disse que preferia deixar o seu 
posto, as opiniões controversas sobre a liderança desta 
pandemia estavam começando, segundo ele, a prejudi-
car a credibilidade do governo.

“Não pode ver, neste gesto, um abandono da minha 
parte, mas sim a oferta de uma oportunidade para 
você reavaliar a situação, depois de várias vagas e que 
deve ver neste contexto que está sempre em constante 

evolução”, continuou aquele que estava à frente da Saú-
de Pública do Quebeque durante 12 anos.

Este anúncio ocorreu no meio da crise desta nova 
vaga, a variante Omicron, que levou o Quebeque a ul-
trapassar a barreira de 2 500 hospitalizações ligadas ao 
COVID-19 na segunda-feira.

Figura emblemática na gestão da pandemia que des-
pertou o entusiasmo dos quebequenses nos primeiros 
meses da crise em 2020, a gestão da pandemia pelo Dr. 
Arruda foi cada vez mais criticada e os apelos à sua 
substituição foram cada vez mais significativos, espe-
cialmente as numerosas reviravoltas do governo du-
rante estes dois anos.

De fato, o governo e o seu diretor nacional de saú-
de pública tiveram que recuar em várias ocasiões, em 
particular no uso das máscaras, apresentando como, 
inútil, no início da pandemia. Mais recentemente, a 
notícia dos profissionais de saúde que estão infectados, 
assintomáticos, já podem voltar ao trabalho, e isso foi 
uma grande surpresa para todos.

"É importante considerar cada uma dessas recomen-
dações no contexto do conhecimento do momento e 
do tempo", defendeu Dr. Arruda na sua carta, assegu-
rando ter feito "as melhores [recomendações] possí-
veis" com os conhecimentos que ele tinha.

Quero só dizer obrigado Dr. Horácio Arruda fizeste 
um trabalho impecável, numa situação muito difícil.
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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

EMPREGOSSÓ PARA RIR

Arroz doce tradicional

INGREDIENTES: 
1 litro de leite quente; 1 xícara de arroz; 180 gramas de açúcar; 6 uni-
dades de gema de ovo; 100 mililitros de água; 1 pau de canela;1 casca 
de limão;1 colher de sopa de manteiga; 1 pitada de sal; canela em pó a 
gosto 

Renovações

Restaurante

PREPARAÇÃO: 
1-Prepare este arroz doce português le-
vando ao fogo uma panela com a água, 
a casca de limão, a manteiga, o pau de 
canela e o sal. Quando ferver junte o ar-
roz, mexa e deixe cozinhar até que o arroz 
absorva toda a água.

2-Depois do passo anterior é hora de adi-
cionar o leite por quatro vezes, esperando 
ferver antes de adicionar a porção seguin-
te e mexendo sempre.

3-Adicione as gemas à última porção de 
leite e junte uma colherada do arroz quen-
te, para temperar e evitar que as gemas 
cozam. Retire o arroz do fogo, adicione-
-lhe o leite com as gemas, acrescente 
também o açúcar e misture muito bem. 
Volte ao fogo e fique mexendo até engros-
sar um pouco mais.

4-Quando o arroz doce tradicional portu-
guês estiver pronto, retire o pau de canela 
e o limão e sirva polvilhado com canela em 
pó, de preferência enquanto quente. Pro-
ve e diga nos comentários o que achou 
desta sobremesa portuguesa, vamos gos-
tar de saber!

EMPREGOSANEDOTAS
Sabem como é que se distingue um pirata alentejano 
no meio de vários piratas? O pirata alentejano é o 
que tem pala nos dois olhos.

Durante a guerra do golfo um americano, um inglês e 
um alentejano encontram-se. Diz o americano, mos-
trando uma cicatriz no braço: - Isto foi, Kwait City! 
Diz o inglês, mostrando uma cicatriz na perna: - Isto 
foi, Bagdad City! Diz o alentejano, mostrando uma 
cicatriz na barriga: - Isto foi, 'apendiciti'!
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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

NECROLOGIAEMPREGOS

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

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

†

†

AGOSTINHO 
GONÇALVES ALVES 

1934-2022

Faleceu em Montreal, no passa-
do 4 de janeiro de 2022, com 87 
anos de idade, o senhor Agos-
tinho Gonçalves Alves, natural 
São João da Madeira, Aveiro, 
Portugal. Ele deixa na dor sua 
esposa Celanira Pinho e sua fi-
lha Maria Teresa, seus irmãos/ã, 
sobrinhos/as, familiares e ami-
gos.
Serviços fúnebres: 
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal 
514-277-7778

O velório terá lugar sábado 15 de janeiro 2022 das 14h 
às 16h. 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.

MARIA JOSEFINA ALVES
1928-2022

Faleceu em Montreal no dia 4 
de Janeiro 2022, com 93 anos 
de idade Maria Josefina Alves 
(esposa de João Pereira da 
Silva ja falecido) natural de 
Pico da Pedra S. Miguel Aço-
res,  deixa na dor seus filhos, 
Orlando (Adelaide) Emanuel 
(Helene) seus netos Kevin, 
Nelson, Brian, assim como 
bisnetos e restantes familiares 
e amigos. 
Serviços fúnebres: 
Alfred Dallaire | MEMÓRIA 
1120 Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778

O velório foi segunda-feira 10 de janeiro de 2022 das 
17h às 21h, e na terça-feira 11 de Janeiro das 9h às 
10h30. A liturgia de corpo presente será celebrada na 
Igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel Oeste às 
11h30. Derivado as circunstâncias atuais as cerimónias 
serão privadas.
A família vem pôr 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.

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
ENCONTROS

PORTUGUÊS
REFORMADO

5.7 PÉS E 170LBS
PROCURA 

SENHORA ENTRE 65 
E 75 ANOS DE IDADE 

PARA CONVÍVIO
450-632-6041

ESTAMOS A PROCURA DE UMA 
SENHORA REFORMADA OU QUE ESTÁ 

A PROCURA DE UMA PEQUENO 
TRABALHO SIMPLE PARA TOMAR 

CONTA DA NOSSA MÃE. HÁ 
POSSIBILIDADES DE VIVER NUM 

LINDO QUARTO E ESTAMOS SITUADOS 
NA VILA ST-LAURENT.

514-952-5930

61 anos ao serviço
dos nossos leitores,

clientes e à comunidade
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CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, agitação. Amor: Apoie 
o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. O 

companheirismo fortalecerá os laços. Saúde: Poderá ter 
problemas digestivos. Dinheiro: Esta não é altura para 
arriscar em negócios. Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, 
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma 
nova amizade ou uma relação mais séria poderá 

ganhar bases mais sólidas. Saúde: A instabilidade a nível 
emocional será a causa de alguns desequilíbrios físicos. 
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

GÉMEOS: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo 
poderá precisar de desabafar consigo. Oiça-o 
com atenção e amizade.

Saúde: Beba mais sumos naturais.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma 
compra especial, mas não se exceda.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 6 de Ouros, 
que significa Generosidade. Amor: Divirta-se mais 
com o seu companheiro. Revitalize a relação. 

Saúde: Poderá andar tenso, procure descomprimir. 
Dinheiro: Procurará ajudar os seus familiares a nível 
material. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

LEÃO: Carta Dominante: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. 
Amor: Escolha bem as amizades se não quer 

sofrer desilusões. Procure a companhia de quem lhe 
faz bem. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de 
irritação. Procure divertir-se e relaxar mais.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

VIRGEM: Carta Dominante: a Imperatriz, que 
significa Realização. Amor: A sua simpatia poderá 
despertar em alguém um sentimento mais forte 

por si. Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Conseguirá ter domínio sobre as questões que 
o preocupam. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

BALANÇA: Carta Dominante: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se 
num período difícil, mas a sua força de vontade 

será determinante para vencer esta fase.
Saúde: A sua autoestima anda em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para apostar na valorização pessoal, 
faça uma formação online.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, 
que significa Discussão, Negociação Difícil. 
Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e 

sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a linha, 
faça exercício. Dinheiro: Os novos projetos terão uma 
evolução bastante lenta.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 8 de Copas, 
que significa Concretização, Felicidade. Amor: 
Para que a sua relação seja fortalecida aposte 

no romantismo e compreensão. Saúde: Precisa de 
fortalecer os ossos, coma alimentos ricos em Cálcio. 
Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os 
seus rendimentos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Provável desentendimento com alguém especial. 

Diga o que sente com carinho e honestidade. Saúde: 
Faça exercício físico que o ajude a descarregar a tensão 
acumulada. Dinheiro: Saiba lidar melhor com a descida 
do seu poder de compra.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

AQUÁRIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta Vantajosa. 
Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Um lar 

harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar! 
Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode receber 
uma proposta relacionada com o seu trabalho.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

PEIXES: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Uma relação que 
já está desgastada poderá terminar.  Saúde: 

Tendência para sentir dores musculares. Evite fazer 
esforços. Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter 
dinheiro para pagar as contas que são certas. 
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

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.

O que está em 
causa nestas eleições?

A campanha eleitoral para as 
legislativas nacionais está 
em marcha, com atividades 

centradas nos confrontos televisi-
vos, evitando-se o contacto direto com os eleitores 
devido à pandemia. Por isso, as televisões desdo-
bram-se com os debates, mas o que tem interessado 
aos cidadãos é a entrevista entre Rui Rio e António 
Costa, que poderá influenciar o resultado eleitoral.

Por um lado, o líder socialista enfatiza nesta campa-
nha a ideia de que o que está em causa nestas legisla-
tivas é a escolha entre um governo liderado por si ou 
por Rui Rio, pelo que tem apelado ao eleitorado para 
votar em quem gera mais confiança, ou seja no PS que 
dá mais estabilidade, tem mais garantias de conheci-
mento e experiência governativa, nomeadamente para 
gerir a crise pandémica 

António Costa lembra à exaustão que desperdiçar 
um voto é pôr em perigo o que foi conquistado e dar 
azo ao regresso da direita ao poder, pois foi ele quem 
conseguiu inverter a tendência negativa das contas pú-
blicas e que com isso foi possível aguentar estes dois 
anos de crise com apoios sociais e à economia, e que 
isso vai garantir o sucesso eleitoral, mesmo que não 
seja uma maioria absoluta. 

Relativamente ao que acontece nas hostes do PSD, 
há a convicção nesta campanha de que haverá uma bi-
polarização entre PS e PSD, pelo que os cidadãos são 
chamados a dizer se querem a continuidade de Antó-
nio Costa ou se querem uma mudança a sério pelo que 
devem votar em Rui Rio.

A campanha dos sociais-democratas está a vincar 
junto dos eleitores a vocação reformista do PSD e deixa 
um compromisso de que, uma vez ganhas as eleições, 
não irão fazer nenhuma revolução, nem irão destruir 
tudo o que os outros fizeram, mas querem apenas, de 
forma corajosa e realista, desenvolver o país e voltar a 
trazer a esperança aos portugueses.

Nos Açores reedita-se a AD/Aliança Democrática às 
eleições legislativas nacionais com um projeto político 
que se proclama de exigência, numa reivindicação do 
cumprimento das responsabilidades que o Estado tem 

nos Açores e com o objetivo de garantir a melhor defe-
sa dos Açores junto do governo da República.

Reina na Região uma esperança de que a AD será 
maioritária nos Açores, o que permitirá consolidar 
a governação regional e exigir o absoluto respeito do 
Estado pelas competências da Região, tal como estão 
definidas na Constituição e no Estatuto Político-Ad-
ministrativo, no pressuposto de que o arquipélago é 
uma mais-valia para Portugal, porque acrescentam va-
lor ao país e Portugal é, por isso, um país com projeção 
atlântica e com uma centralidade planetária.

Por seu lado, o Partido Socialista tem enfatizado nes-
ta campanha que as famílias açorianas puderam ver 
melhoradas as suas condições de vida, realçando ainda 
a importância de se continuar nos próximos 4 anos o 
trabalho desenvolvido, o que só acontecerá com um 
Governo encabeçado por António Costa.

Os socialistas apelam a que o governo deve ser de 
continuidade na próxima legislatura e que em seis anos 
o salário mínimo nacional registou a maior subida de 
sempre, aumentando em 40%, o que se traduziu num 
aumento sem precedentes do salário mínimo, havendo 
o objetivo de subir até aos 900 euros em 2026, enquan-
to que nos Açores passou de 530 euros em 2015, para 
740 euros em 2022.

Quanto ao CDS, Francisco Rodrigues dos Santos 
aposta tudo na campanha eleitoral, tendo em vista a 
sua sobrevivência política, levantando várias bandei-
ras, a saber, baixar os impostos sobre os cidadãos e 
empresas; privatizar a TAP; liberdade de escolha na 
saúde; implementação do vale farmácia para ajudar 
idosos mais necessitados; mais policiamento nas ruas; 
impedir ideologia de género nas escolas; e lutar contra 
a eutanásia e a corrupção, entre outras. Ou seja, o líder 
centrista quer demonstrar que o voto no CDS é um 
voto que conta para a formação de um eventual gover-
no de centro-direita.

Importa nesta campanha reter as promessas dos li-
berais que irão bater-se pela redução e a simplificação 
fiscal para famílias e empresas, mais e melhor acesso a 
cuidados de saúde, combate à corrupção e por salários 
mais altos. A sua missão é convencer os eleitores de 
que há soluções liberais experimentadas noutros paí-
ses que resultam e que os catapultam para o desenvol-
vimento.

Estão em causa nestas eleições uma governação com 
mais rigor e não uma governação à vista e com base 
nos humores da esquerda radical que tem levado Por-
tugal para a concretização de agendas fraturantes com 
os seus extremismos ideológicos, raros na Europa e 
com uma marca genética da desresponsabilização, em 
áreas como a saúde, a educação ou a segurança. 

A campanha continua e esperamos poder ver clarifi-
cadas a posições de cada Partido, em ordem a levar a 
que os eleitores possam escolher livremente no dia 30 
de janeiro.
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

A SITUAÇÃO AMERICANA

Como os leito-
res conhecem 
já bem, nunca 

considerei os Estados 
Unidos como uma real democracia. 
E creio que, nos dias de hoje, os mais 
atentos, mesmo quando, por razões 
de defesa pessoal, o não podem reco-
nhecer, também deverão manter esta 
minha interpretação da estrutura da 
sociedade norte-americana.

Os Estados Unidos constituem-se, 
desde a sua fundação, numa sociedade 
de triunfo individual. Uma sociedade 
baseada no salve-se quem puder, mes-
mo que tal objetivo tenha de ser conse-
guido à custa da exploração de outros, 
reduzidos a uma pobreza forte.

Do mesmo modo, talvez até pelo an-
tes exposto, os Estados Unidos acaba-
ram por desembocar numa sociedade 
extremamente violenta, onde a força 
foi sempre uma arma determinante no 
triunfo individual dos vencedores.

A subordinação, pela força, dos natu-
rais daquelas terras, à semelhança do 
praticado no mundo pelos europeus 
que demandaram outras paragens, 
criou uma discriminação baseada na 
espécie e na raça. E o mesmo se deu com 
os negros e os hispânicos, ao mesmo 
tempo que a sociedade se estratificou, 
sempre com o simbolismo da força, por 
origens europeias: ingleses, irlandeses, 
italianos, japoneses, chineses, etc..

Estas caraterísticas acabaram por de-
terminar duas consequências: o amplís-
simo direito ao uso e posse de armas, 
como também um sistema judicial 
marcado pela brutalidade, e até pela 
negociata ao redor da resolução dos 
problemas em jogo.

A discriminação racial lá acabou por 
se ver ilegalizada, num tempo em que 
estava presente no mundo o comunis-
mo soviético e o chinês e quando o es-
paço europeu se caraterizava por uma 
estrutura social segura e em crescendo 
de liberdade e de bem-estar social mí-
nimo com vista à defesa da dignidade 

humana.
O fim do comunismo soviético levou 

ao triunfo neoliberal, e com este surgi-
ram uns Estados Unidos já como ver-
dadeiros donos do mundo, fazendo a 
guerra onde muito bem entendessem, 

sem limites de ninguém, e ao ponto de 
reinstaurarem a tortura ao nível oficial, 
suportada na legislação entretanto pu-
blicada.

Estas realidades acabaram por culmi-
nar na desagregação de um mínimo de 
valores ligados à dignidade das pessoas, 
com o negócio a não ter limites e com 
quem trabalha a voltar a ser uma peça 
num sistema produtivo injusto e desu-
mano. O valor pátrio sumiu-se imenso, 
e também assim o valor religioso, um 
sentimento de injustiça e de abando 
apoderou-se de boa parte dos norte-
-americanos, a violência cresceu sem 
parar, tudo acabando por desembocar 
na histórica invasão do Capitólio.

Hoje, percebe-se que a sociedade 
norte-americana é uma sociedade de-
cadente. Os norte-americanos, de um 
modo muito geral, deram-se conta de 
que, naquilo que realmente importa, 
quase não são ouvidos nem podem 
aceder aos poderosos das classes polí-
tica e financeira. Ficaram, pois, à mercê 
de quem possa, sempre suportado no 

dinheiro, apontar uma espécie de ca-
minho da verdade e da justiça, e tudo 
contra a (realíssima) malandragem que 
detém o poder. Donald Trump, como 
se sabe, foi o homem providencial que 
sempre surge num tal momento. E 

como o problema de fundo não pode 
ser resolvido, tudo vai apontando para 
um possível regresso de Trump à Casa 
Branca. Uma reconhecida possibilida-
de, que está a levar mil e um a tentarem 
tudo para que Trump não possa reali-
zar um tal caminho.

No meio de tudo isto, um terrível 

risco: os Estados Unidos continuam a 
manter ao seu dispor uma classe políti-
ca europeia fraquíssima, histórica e psi-
cologicamente dependente, e possuem 
um amplíssimo leque de armamento, 
mormente nuclear, sendo convenien-

te ter em conta que foram, até hoje, o 
único país que utilizou armas nucleares 
contra quem as não possuía e até se en-
contrava à beira da destruição interna. 
E depois do que se viu com o Afeganis-
tão, quem se determina ainda a confiar 
nas garantias dos Estados Unidos...?
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

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

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

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

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

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
Email: consulado.montreal@mne.pt 

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Nasceu há 75 anos (dois nomes jun-
tos). 2. Cada um dos volumes de uma obra científica ou li-
terária. De acordo com o Antigo Testamento, foi o primeiro 
filho de Adão e Eva. 3. Armada Portuguesa. Costurava. 4. 
Vestuário habitual. 5. Deseje. Mais uma vez, decidiu abrir 
todos os seus artigos relacionados com este novo corona-
vírus durante as próximas semanas. 6. Farol. Letra grega 
correspondente a n. 7. Anno Domini. Nulo. 8. “(...) Própria”, 
nova série com que a RTP1 começa o ano. 9. Preparar. 
Organização Mundial de Saúde. 10. “Cara de (...), nunca é 
boa”. Da Maia (pl.). 11. Nivelam. Alternativa. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de ovo.

VERTICAIS: 1. Viver na ociosidade ou à custa de outrem. 
2. Qualidade. “A Canção da (...). O Hino das Crianças”, 
livro com texto de Amanda Gorman e ilustração de Loren 
Long (ver Guia crianças – Letra pequena). 3. Antes do 
meio-dia. Cútis. Costumes. 4. Desaparecer. Estrado em 
que se coloca o féretro. 5. Elemento de formação de pala-
vras que exprime a ideia de penacho. Associação para a 
Investigação do Meio Marinho. 6. Atribui. Conjunto de jura-
dos. Autores (abrev.). 7. Interjeição que designa despeito 
ou descontentamento. 8. Fútil. Ouro (s. q.). 9. Capital dos 
Estados Unidos da América. 10. Terceiro. Serviços Secre-
tos dos EUA. Esmago. 11. Exalo. Frouxo.

CRUZADAS

Popcorn Time encerrado. Fim terá
sido ditado pela falta de popularidade
Um dos mais conhecidos sites de pirataria e de 

streaming ilegal, o Popcorn Time, foi encer-
rado. A decisão terá sido da inteira respon-

sabilidade dos responsáveis, que adiantam que o ser-
viço tem perdido popularidade nos últimos tempos.

O site do Popcorn Time tem agora apenas uma ima-
gem com dados do Google Analytics e que mostram 
o interesse no Popcorn Time a diminuir ao longo do 

tempo. Alegadamente, terá sido a falta de interesse 
neste serviço e o aumento de popularidade de serviços 
de streaming que ditou o fim do projeto.

O Popcorn Time foi lançado em 2014 e teve vários 
formatos e nomes ao longo dos últimos anos. Com 
este encerramento, não há qualquer indicação de que 
os responsáveis queiram voltar a lançar um site seme-
lhante.

Recém-lançado, spin off de “Sex and
The City” já está causando polêmica
Desde o mês de dezembro (9), os fãs da série 

Sex and the City começaram a matar a sau-
dade das aventuras das amigas mais querida 

de Nova York. Em dez episódios, o revival “Just Like 
That”, da HBO Max é uma continuação da história 
das protagonistas, agora na faixa dos 50 anos de ida-
de.

Mas, do anúncio da estreia da produção até os dias 
que se seguiram ao lançamento, algumas polêmicas já 
mobilizaram o público – a começar pelo importante 
desfalque da personagem Samantha Jones (Kim Cat-
trall), uma das mais queridas da história, que não está 
no revival; e culminando no recente caso da queda das 
ações de uma empresa causada por uma situação que 
ocorre logo no primeiro episódio.

ONDE ESTÁ SAMANTHA JONES?
Sem a personagem de Kim Cattrall, a trama acompa-

nha as outras três protagonistas: Carrie Bradshaw (Sa-
rah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) 
e Charlotte York (Kristin Davis). A ausência de Cat-
trall foi divulgada como uma simples recusa da atriz 
ao trabalho, mas é sabido que ela tem em Sarah Jessi-
ca Parker um desafeto de longa data. A intérprete de 
Samantha Jones já afirmou repetidas vezes que nunca 
mais trabalharia com a ex-colega de elenco. Na trama, 
sua ausência é explicada sustentando que Samantha 
teria ido para Londres e cortado laços com as outras 
três protagonistas.

Ativa no Twitter, Kim Cattrall não se manifestou 
diretamente sobre o lançamento da série, mas curtiu 
postagens do público fazendo referência à produção. 
“E simples assim… [And Just Like That] eu me encon-
tro apenas querendo assistir a qualquer coisa que te-
nha Kim Cattrall”, disparou um perfil.

Sarah Jessica Parker e Cattrall contracenaram juntas 

nas seis temporadas da série, entre 1998 e 2004, e em 
dois filmes, lançados em 2008 e 2010. Após vários anos 
de expectativas dos fãs por um terceiro filme, tal pos-
sibilidade foi descartada por recusa da atriz de Saman-
tha Jones. “Eu não preciso do seu amor ou apoio nesse 
momento trágico. Minha mãe me perguntou quando 
que Sarah Jessica Parker, essa hipócrita, me deixará em 
paz? Seu contato contínuo é um doloroso lembrete de 
quão cruel você realmente era antes e agora também. 
Deixe-me ser bem clara, você não é minha família e 
nem minha amiga, então eu estou escrevendo para te 
dizer pela última vez: deixe de explorar a nossa tragé-
dia para restaurar a sua personalidade de ‘legal'”, escre-
veu a atriz em seu Instagram.

Na mesma publicação, Cattrall compartilhou um ar-
tigo do “New York Post” com o título “Por dentro da 
cultura de ‘meninas malvadas’ que destruiu ‘Sex and 
the City'”. O texto continha relatos anônimos sobre 
posturas abusivas de Sarah Jessica Parker e apontava 
disparidades de salário entre as atrizes que interpreta-
vam Samantha e Carrie.

LAZER
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Primeiro a neve, depois os gatos. 
A sucessão de problemas na Starlink
Quem tem um gato, sabe o quanto estes ado-

ram estar próximos de aquecedores ou 
mesmo em cima de computadores. Tudo o 

que sirva para aquecer. Agora, foram as antenas da 
Starlink, uma das várias empresas do bilionário Elon 
Musk, a tornarem-se no mais recente fascínio dos fe-
linos.

As antenas têm várias funcionalidades - a principal é 
ligar as casas de quem as compra aos milhares de saté-
lites da empresa de Musk, que também é dono da Tesla 
e da SpaceX. Mas os discos também têm a particulari-
dade de aquecer automaticamente para fazer derreter 
a neve em torno do aparelho.

Atraídos pelo calor das antenas, os gatos domésticos 
começaram a utilizar os aparelhos como um aqueci-
mento ao ar livre nos dias mais frios.

RTP Play permite-lhe ver todos
os debates das eleições legislativas
As eleições legislativas de 2022 realizam-se já 

no final do mês e, até lá, teremos vários dias 
com múltiplos debates entre os partidos que 

vão a votos. Mesmo que queira se-
guir os debates, é provável que não 
consiga ver todos e, nesse caso, há 
uma forma de conseguir ficar a par 
a partir do RTP Play.

O serviço de streaming da RTP 
servirá para ‘alojar’ todos os debates 
que terão lugar durante este período 
de campanha eleitoral - e não apenas os que têm lugar 
na televisão pública, mas também na SIC/SIC Notí-

cias e na TVI/CNN Portugal. Além dos que já foram 
transmitidos, todos os próximos debates acabarão por 
chegar também ao RTP Play

Além de ser uma ótima notícia 
para quem quer seguir os debates e 
ver o desempenho dos candidatos 
dos principais partidos, o RTP Play 
também é útil para os portugueses 
residentes no estrangeiro. Desta 
forma, podem continuar informa-
dos sem estarem limitados pela 

transmissão dos canais portugueses na região onde se 
encontrarem.

Roblox decidiu encerrar
temporariamente app na China
A Roblox anunciou o encerramento temporá-

rio da versão chinesa da sua app, de nome 
LuoBuLeSi.

Como conta o TechCrunch, a app chinesa da Roblox 
foi lançada há cerca de cinco meses e, de acordo com 
a empresa, o encerramento foi necessário de forma a 
desenvolver uma nova versão da aplicação. A Roblox 
refere que o encerramento se deve a “ações transitórias 

importantes” e que vai além da “arquitetura de dados” 
da app.

Não se sabe até que ponto é que este encerramento - e 
a necessidade de criar uma nova app - está relaciona-
da com as restrições impostas pelo governo chinês. No 
entanto, é mais um sinal das dificuldades que os ‘deve-
lopers’ de aplicações sentem neste mercado.

Próximo filme da Pixar
será exclusivo do Disney+

O próximo filme da Pixar, de nome ‘Turning Red’, 
não terá lançamento nas salas de cinema e chegará 
exclusivamente ao serviço de streaming Disney+. A 
estreia está marcada para o dia 11 de março.

“Dado o atraso na recuperação das salas de cinema, 
particularmente para filmes de família, a flexibilida-
de continua a ser central nas decisões de distribuição 
à medida que damos prioridade a lançar conteúdo 
sem igual da Walt Disney Company para públicos de 
todo o mundo”, pode ler-se no comunicado da Dis-
ney partilhado com o Engadget.

Recordar que esta não será a primeira vez que um 
filme da Pixar foi lançado através do Disney+, com 
o mesmo a ter-se verificado com ‘Soul’ e ‘Luca’. ‘Tur-
ning Red’ é realizado por Domee Shi (responsável 
pela curta ‘Bao’) e conta a história de uma adolescen-
te que se transforma num panda vermelho sempre 
que fica demasiado entusiasmada.

Conheça as apps com
mais downloads de 2021

O blog Apptopia desvendou as apps com mais 
downloads de 2021, uma lista que conta com o Ti-
kTok, a aplicação dedicada a vídeos de curta dura-
ção, no primeiro lugar do ‘ranking’.

A app chinesa conseguiu então ficar acima de outros 
‘pesos pesados’ como é o caso do Instagram, Facebook, 
WhatsApp, Snapchat, Messenger e Spotify, cimentan-
do assim o seu lugar como uma das referências nas re-
des sociais.

Os dados foram recolhidos a partir de todas as regiões 
onde as lojas do Android e do iOS estão presentes, sal-
vo da China onde apenas está presente a loja da Apple.
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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

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

MEIAS-FINAIS

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 53 21 17 2 2
2-Chelsea 43 21 12 7 2
3-Liverpool 42 20 12 6 2
4-Arsenal 35 20 11 2 7
5-West Ham 34 20 10 4 6
6-Tottenham 33 18 10 3 5
7-Man. United 31 19 9 4 6
8-Wolverhampton 28 19 8 4 7
9-B&H Albion 27 19 6 9 4
10-Leicester City 25 18 7 4 7
11-Crystal Palace 23 20 5 8 7
12-Brentford 23 19 6 5 8
13-Aston Villa 22 19 7 1 11
14-Southampton 21 19 4 9 6
15-Everton 19 18 5 4 9
16-Leeds United 19 19 4 7 8
17-Watford 13 18 4 1 13
18-Burnley 11 17 1 8 8
19-Newcastle 11 19 1 8 10
20-Norwich City 10 19 2 4 13

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Internazionale 49 20 15 4 1
2-Milan 48 21 15 3 3
3-Napoli 43 21 13 4 4
4-Atalanta 41 20 12 5 3
5-Juventus 38 21 11 5 5
6-Lazio 32 21 9 5 7
7-Roma 32 21 10 2 9
8-Fiorentina 32 20 10 2 8
9-Torino 28 20 8 4 8
10-Empoli 28 21 8 4 9
11-Sassuolo 28 21 7 7 7
12-Bologna 27 19 8 3 8
13-Hellas Verona 27 21 7 6 8
14-Udinese 20 19 4 8 7
15-Sampdoria 20 21 5 5 11
16-Spezia 19 21 5 4 12
17-Venezia 17 20 4 5 11
18-Cagliari 13 20 2 7 11
19-Genoa 12 21 1 9 11
20-Salernitana 11 19 3 2 14

 P J V E D
1-Paris SG 47 20 14 5 1
2-Nice 36 20 11 4 5
3-Marseille 36 19 10 6 3
4-Rennes 31 20 9 4 7
5-Montpellier 31 19 9 4 6
6-Lens 30 20 8 6 6
7-Monaco 30 20 8 6 6
8-Strasbourg 29 19 8 5 6
9-Nantes 29 20 8 5 7
10-Lille 28 19 7 7 5
11-Lyon 25 19 6 8 5
12-Angers 25 19 6 7 6
13-Brest 25 20 6 7 7
14-Stade de Reims 24 20 5 9 6
15-Clermont 18 19 4 6 9
16-Troyes 17 19 4 5 10
17-Bordeaux 17 20 3 8 9
18-Lorient 16 19 3 7 9
19-Metz 16 20 3 7 10
20-Saint-Étienne 12 19 2 6 11

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 43 18 14 1 3
2-B. Dortmund 37 18 12 1 5
3-TSG Hoffenheim 31 18 9 4 5
4-SC Freiburg 30 18 8 6 4
5-B. Leverkusen 29 18 8 5 5
6-FC Köln 28 18 7 7 4
7-FC Union Berlin 28 18 7 7 4
8-E. Frankfurt 27 18 7 6 5
9-RB Leipzig 25 18 7 4 7
10-Mainz 24 18 7 3 8
11-VfL Bochum 23 18 7 2 9
12-B. M´gladbach 22 18 6 4 8
13-Hertha BSC 21 18 6 3 9
14-Wolfsburg 20 18 6 2 10
15-Stuttgart 18 18 4 6 8
16-FC Augsburg 18 18 4 6 8
17-A. Bielefeld 17 18 3 8 7
18-SpVgg 6 18 1 3 14

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 49 21 15 4 2
2-Sevilla 44 20 13 5 2
3-Real Betis 34 20 10 4 6
4-Atlético Madrid 33 20 9 6 5
5-Real Sociedad 33 20 9 6 5
6-Barcelona 32 20 8 8 4
7-Rayo Vallecano 31 20 9 4 7
8-Villarreal 29 20 7 8 5
9-Athletic 28 21 6 10 5
10-Valencia 28 20 7 7 6
11-Espanyol 26 20 7 5 8
12-Osasuna 25 20 6 7 7
13-Granada 24 20 5 9 6
14-Celta de Vigo 23 20 6 5 9
15-Mallorca 20 20 4 8 8
16-Elche 19 20 4 7 9
17-Getafe 18 20 4 6 10
18-Alavés 17 20 4 5 11
19-Cádiz 14 20 2 8 10
20-Levante 11 20 1 8 11

Espanha
Liga Santander
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Gil Vicente venceu, mas acabou com o
coração nas mãos contra o Vitória SC
O Gil Vicente recebeu e venceu o Vitória SC 

nesta segunda-feira por 3-2. A equipa de Ri-
cardo Soares começou a partida em modo 

rolo compressor com um 'bis' de Fran Na-
varro, mas acabou a sofrer.

O espanhol abriu o marcador da partida aos 
23 minutos do jogo. Já na segunda parte, o 
ponta de lança dos gilistas ampliou a vanta-
gem para 2-0. Pepa promoveu uma série de 
alterações, mas foi a equipa da casa a marcar 
uma vez mais. Leautey fez o 3-0 e tudo levava 
a crer que o resultado estava arrumado.

No entanto, o Vitória SC reduziu aos 79 
minutos num contra-ataque por Nélson da 
Luz, que entrou na segunda parte. Marcus 
Edwards, que também tinha sido lançado na 
mesma altura, fez o 3-2 de grande penalida-
de e deu esperanças aos adeptos vitorianos. 
No entanto, o inglês passou de possível herói 
a vilão, vendo o segundo cartão amarelo e respetivo 
vermelho já em tempo de compensação. 

Com esta vitória, o Gil Vicente confirma o bom mo-
mento e chega aos lugares da Liga Conferência com 26 
pontos, mais um que o Estoril. O Vitória SC afasta-se 

desse mesmo posto, estando agora no oitavo lugar a I 
Liga com os mesmos 23 pontos que já tinha.

A explicação de Rangnick para
não convocar Cristiano Ronaldo
O Manchester United recebe, a partir das 

14h55 (hora de Montreal) desta segunda-
-feira, o Aston Villa, em partida a contar 

para a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, 
na qual o principal destaque vai para a ausência de 
Cristiano Ronaldo.

O nome do internacional português não consta, nem 
no onze inicial, nem na lista de suplentes dos red de-
vils. Uma decisão que, segundo revelou o treinador, 
Ralf Rangnick, aos meios oficiais do clube, se prende 
com razões de ordem física.

"Falei com o Cristiano, ontem, antes do treino, e ele 
disse-me que teve alguns problemas nos últimos dias, 
ligeiros problemas musculares. No final, decidimos 
não correr quaisquer riscos num jogo da Taça que 
pode, facilmente, durar 120 minutos", afirmou.

Sem o jogador formado no Sporting, Ralf Rangnick 
optou por uma frente de ataque formada por Mason 
Greenwood, Marcus Rashford e Edinson Cavani. Des-
taque, ainda, para a titularidade dos portugueses Dio-
go Dalot e Bruno Fernandes, em Old Trafford.

Eis o onze do Manchester United: De Gea; Diogo Da-
lot, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, McTominay, Bruno 
Fernandes; Greenwood, Rashford e Cavani.
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1-FC Porto 47 17 15 2 0 44 11
2-Sporting 44 17 14 2 1 32 10
3-Benfica 40 17 13 1 3 49 15
4-SC Braga 32 17 9 5 3 32 18
5-Gil Vicente 26 17 7 5 5 26 20
6-Estoril Praia 25 17 6 7 4 23 19
7-Portimonense 24 17 7 3 7 18 18
8-Vitória SC 23 17 6 5 6 24 20
9-Marítimo 20 17 5 5 7 22 27
10-Boavista 17 17 3 8 6 19 27
11-P. de Ferreira 17 17 4 5 8 13 22
12-FC Vizela 16 17 3 7 7 16 28
13-CD Tondela 16 17 5 1 11 22 34
14-Santa Clara 16 17 4 4 9 17 34
15-Moreirense 15 17 3 6 8 17 26
16-FC Arouca 14 17 3 5 9 17 33
17-FC Famalicão 12 16 2 6 8 21 32
18-Belenenses SAD 11 16 2 5 9 9 27

 PTS  J V E    D GM   GS

17ª JORNADA

1-Casa Pia 33 17 10 3 4 23 10
2-Benfica B 33 17 10 3 4 34 20
3-Feirense 32 17 10 2 5 26 17
4-Nacional 29 17 8 5 4 30 20
5-Rio Ave 27 15 8 3 4 25 18
6-FC Porto B 27 17 7 6 4 25 22
7-GD Chaves 26 16 7 5 4 26 19
8-Est. Amadora 25 17 7 4 6 28 30
9-FC Penafiel 24 17 6 6 5 16 17
10-CD Mafra 24 16 6 6 4 19 16
11-Trofense 21 17 5 6 6 16 18
12-Vilafranquense 19 17 4 7 6 18 23
13-A. de Viseu 18 17 5 3 9 15 26
14-Leixões 18 16 5 3 8 19 22
15-SC Covilhã 15 16 3 6 7 11 24
16-Farense 14 15 2 8 5 18 21
17-Varzim 8 16 1 5 10 12 26
18-Académica OAF 8 16 1 5 10 16 28

 PTS  J V E D GM GS

07/01 Santa Clara 3-2 Sporting
08/01 FC Vizela 0-1 Moreirense
  Estoril Praia 2-3 FC Porto
  Boavista 1-1 CD Tondela
09/01 Portimonense 1-2 Marítimo
  Benfica 2-0 P. Ferreira
  SC Braga 2-2 FC Famalicão
  Belenenses 2-1 FC Arouca
10/01 Gil Vicente 3-2 Vitória SC

18ª JORNADA
15/01 Boavista 10:30 Gil Vicente
  Benfica 13:00 Moreirense
  SC Braga 13:00 Marítimo
  Estoril Praia 15:30 FC Arouca
16/01 Santa Clara 10:30 Tondela
  FC Vizela 13:00 Sporting
  FC Famalicão 13:30 P. Ferreira
  Belenenses 15:30 FC Porto 
17/01 Portimonense 15:15 Vitória SC

17ª JORNADA
08/01 FC Penafiel 0-0 A. de Viseu
  CD Mafra 0-0 Varzim
09/01 Trofense 1-3 Vilafranquense
  Casa Pia 1-0 Leixões
  SC Covilhã 1-3 Est. Amadora
10/01 Benfica B 1-2 FC Porto B
  Nacional 2-1 Feirense
03/02 Farense 15:15 Académica
10/02 GD Chaves 13:00 Rio Ave

18ª JORNADA
15/01 Casa Pia 6:00 A.de Viseu
  Penafiel 10:30 Vilafranquense
16/01 Nacional 6:00 Benfica B
  Trofense 11:00 FC Porto B
  GD Chaves 14:30 Varzim
17/01 Académica 13:00 Rio Ave
  Farense 13:00 Leixões
18/01 CD Mafra 13:00 E. Amadora
  SC Covilhã 15:15 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] 14 13
1-Luis Díaz [FC Porto] 16 13
3-Fran Navarro [Gil Vicente] 16 11
4-Ricardo Horta [SC Braga] 15 10
5-Mehdi Taremi [FC Porto] 17 9
6-Simon Banza [FC Famalicão] 12 8
7-Rafa Silva [Benfica] 16 7

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Bryan Róchez [Nacional] 13 11
2-Jota Silva [Casa Pia] 17 9
2-Henrique Araújo [Benfica] 16 9
2-Diogo Pinto [Est. Amadora] 17 9

"Taça é uma competição diferente,
mas que queremos ganhar"
Carlos fernandes, treinador-adjunto do Spor-

ting, confirmou que Rúben Amorim vai re-
gressar ao banco do Sporting nos quartos-

-de-final da Taça de Portugal.
O técnico deixou, ainda, elogios ao Leça e abordou a 

nova distância para o Benfica na I liga.
Fique com o essencial da conferência de imprensa de 

Carlos Fernandes:
Formação: O Rodrigo não vai ser convocado neste 

jogo da Taça. Fizemos trabalho de finalização com ele. 
O Nazinho e o Esteves fizeram trabalho de cruzamen-

tos. Outros fizeram remate de fora de área para fazer 
golos como os do Palhinha. Temos essa noção da for-
mação e queremos que os jogadores estejam prontos.

Quatro expulsões nos últimos sete jogos: Se formos 
analisado caso a caso, são situações diferentes. A do 
Neto por exemplo era vermelho claro e ele admitiu 
logo. Esta recente do Bragança não vejo razão. Mas são 
casos distintos.

Presença de Esgaio face às ausências: O Gonçalo Iná-
cio e o Pedro Porro já estão disponíveis a 100%. O Por-
ro na última semana não estava, mas agora está, tanto 
pode entrar a meio, como a titular. Quanto ao Esgaio é 
um jogador que todos querem, tanto pode jogar a cen-
tral, como a lateral. Já tem seis assistências, na época 
passada fez sete, portanto está a fazer uma boa época. 
Contra o Santa Clara não foi um jogo bem conseguido 

aqui ou ali, mas tecnicamente ele executou o que lhe 
pedimos e sabemos da importância dele na equipa.

Recuperação do Benfica no campeonato: Já tivemos 
exemplos no passado de que sete pontos são recupe-
ráveis. Estamos tristes com a derrota no Santa Clara, 
mas temos muito para melhorar. O que os rivais fazem 
não vai mudar a nossa semana.

Jogo num estádio neutro: Nós gostamos que as equi-
pas joguem nos seus estádios, junto dos seus adeptos, 
mas quando não é possível vão vemos isso como uma 

vantagem para nós. O jogo vai ser realizado num cam-
po com relvado natural. Não creio que seja por aí, es-
tamos focados no jogo.

Treinador principal no banco: O Rúben vai estar no 
banco amanhã e isso é uma boa notícia.

Adversário já eliminou duas equipa da I Liga: É uma 
competição diferente, mas que queremos ganhar. 
O Leça é uma equipa que já eliminou dois clubes de 
I Liga, com um plantel que tem dominado a sua sé-
rie. Achamos que são um bom exemplo como serem 
profissionais num contexto amador. Demonstram ca-
pacidade para defender, mudam o sistema e estamos 
preparados para isso.

Diogo Costa eleito o melhor
guarda-redes do mês da I Liga
A Liga Portugal anunciou, em forma 

de comunicado emitido através das 
plataformas oficiais ao início da 

tarde desta segunda-feira-que Diogo Costa 
foi eleito o melhor guarda-redes a atuar no 
principal escalão do futebol português, em 
dezembro.

O jogador do FC Porto arrecadou 33,33% 
dos votos dos treinadores que orientam os 
emblemas da I Liga, superando, desta ma-
neira, a concorrência de Antonio Adán, do 
Sporting (com 29,86%), e de Ziga Frelih, do 

Gil Vicente, (com 13,19%).
Durante o último mês do passado ano de 

2021, o jovem internacional português aju-
dou o conjunto azul e branco a somar quatro 
vitórias ao cabo de quatro jornadas, tendo 
sofrido apenas um golo, no triunfo diante do 
Benfica, por 3-1.

Esta, recorde-se, é já a segunda vez que o jo-
gador de apenas 22 anos leva para casa esta 
distinção na presente temporada, repetindo, 
desta maneira, o feito alcançado em setem-
bro.



16 |  LA VOIX DU PORTUGAL JANVIER, 2022 | 12 |  JANUARY 2022 THE VOICE OF PORTUGALPUBLICIDADE


