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Brasil ultrapassa marca
de 23 milhões de casos
de infeção

Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, o país acumula 23.000.657
casos confirmados e 621.045 mortes, de
acordo com o boletim epidemiológico
do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde.
O número de infeções caiu 48,6% hoje
em comparação com o número de sábado (48.520), e o número de mortes caiu
57,7% em comparação com as 175 mortes
registadas no dia anterior.
A recolha de dados pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) continua, porém, a enfrentar problemas em resultado de ataques cibernéticos por 'hackers' no final do
ano passado à plataforma do Ministério
da Saúde brasileiro.
Por outro lado, os números são normalmente mais baixos ao fim de semana devido à falta de pessoal em alguns
municípios remotos, que só conseguem
consolidar os dados na segunda-feira ou
terça-feira seguintes.

Voto antecipado e soluções de governo
dominaram primeiro dia de campanha
5
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PENSAMENTO DA SEMANA

FOTO DA SEMANA

Portugal com alterações no
nível do mar após erupção
do vulcão de Tonga

"O sinal de maior amplitude, cerca de 40 cm, foi
registado em Ponta Delgada, Açores, tendo o fenómeno sido observado na ilha da Madeira (20 cm
medidos no Funchal) e no Continente", tendo os
valores, aqui, sido genericamente
"inferiores a 20 [centímetros], com
exceção de Peniche, onde foram
medidos 39 [centímetros]", refere
o IPMA, numa nota publicada no
seu 'site', na Internet.
A nota explica que "a origem destes registos está relacionada com a
onda de choque atmosférica resultante da explosão no vulcão, a qual
se propagou pelo globo, gerando
condições particulares sobre os
oceanos que potenciam a geração
de um tsunami, neste caso designado por meteo-tsunami de origem
vulcânica".
"Este tsunami, gerado no oceano Pacifico, propagou-se pelos vários oceanos, incluindo o Atlântico, tendo-se observado variações do nível do mar em praticamente todas as estações maregráficas em operação
CARICATURA DA SEMANA
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na costa portuguesa, variações essas com amplitudes
inferiores a meio metro", informa o IPMA, acrescentando que "está a acompanhar o desenvolvimento da
situação".

A erupção de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, na sexta-feira, numa das ilhas desabitadas de Tonga, espoletou
um tsunami que afetou o Pacífico, do Japão ao Peru e
aos Estados Unidos, tendo sido emitidos vários alertas,
na região, durante o dia de sábado.
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CRÓNICA

EXPO OZAKA 2025 APOSTA EM "FORMATO COMPACTO" COM 150 PAÍSES: "A nossa expectativa é que o número de países participantes
seja um pouco inferior aos 192 que estão na Expo Dubai. O recinto em Ozaka será mais pequeno. Os pavilhões terão que ser mais pequenos",
afirmou o responsável pelas relações internacionais da Associação Japonesa para a Exposição Mundial de 2025, Junichi Kikuchi, em declarações
à Lusa. Segundo dados disponibilizados por esta associação, até 07 de janeiro do corrente ano, 72 países e seis organizações internacionais já
confirmaram a sua presença na Expo Ozaka 2025. Desta lista fazem parte países como Portugal, Angola, Afeganistão, Brasil, Cuba, Alemanha,
Índia, Itália, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia, EUA, Espanha, Sérvia, Rússia, Senegal e Roménia. Ozaka vai privilegiar a tecnologia, desde logo com a criação de um 'site' que permitirá uma experiência virtual da Expo, focada num "modelo realista para a sociedade 5.0".

A prova dos nove
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A

recente novela entre o governo australiano e o consagrado tenista Novak Djokovic resultou na deportação deste de
regresso para o seu país natal Sérvia. Alegadamente houve algumas falsidades que
Novak terá feito na sua declaração de entrada na
Austrália relativamente à sua situação de imunização contra a covid-19. Entre o vai e vem processual
que houve nos tribunais, há algumas ilações que
julgo interessante retirar-se deste caso.

1.

Ninguém está acima da lei. Um dos avanços
pretendidos com o estado de direito é o facto
de que a lei aplica-se a todos, independentemente do
seu nível social, financeiro, político ou outro qualquer que seja. Nenhuma personalidade pública, adorada ou não, deve receber o mesmo tratamento que
qualquer outro.

2.

Os heróis públicos. Estes são muitas vezes perdoados, ou recebem benesses face ao seu séquito
de fans que tudo lhes perdoam, numa transferência
de personalidade em que o público em geral, frustrado nas suas tendências íntimas, comprazem-se em
ver o seu herói fazer aquilo que não conseguem fazer
por incapacidade ou por falta de oportunidade. A
frustração é também transferida no sentido que, à semelhança da sua vida, para evitar as frustrações que
esta impõe, pretendem evitar a todo o custo qualquer contratempo que possa frustrar os seus heróis.
Gera-se assim uma cegueira que se fecha em circuito
fechado e que é habilmente manipulada por muitos
“heróis”.

3.

Escrutínio. Independentemente dos dois pontos acima, não se pode nem se deve excluir uma
análise à forma como o governo australiano lidou
com a situação, ou com a situação de viajantes que
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cheguem contagiados, com suspeitas de contágio
que obriguem a quarentena. Assim como os heróis
públicos não devem ser beneficiados indevidamente,
também ninguém deve ser tratado desumanamente e
todos os atos governamentais devem estar sujeitos a
escrutínio sério, com a devida monitorização, avaliação e correção quando necessário.

4.

A imaturidade de boa parte da humanidade. A
imaturidade é uma das características que tem
vindo a ficar mais saliente nos últimos tempos face às
adversidades que vivemos, que diga-se de passagem,
poderiam ser bastante piores. Aliás, no passado, a humanidade já enfrentou situações piores, por períodos
mais prolongados e em piores circunstâncias. Como
se diz em bom português, muitos reclamam de barriga cheia pois não houve perdas de emprego maciças,
seus rendimentos se mantiveram e não houve perturbação social significativa que colocasse em perigo
pessoas ou bens. A imaturidade reflete-se também na
constante rebeldia face às medidas, face às soluções
apresentadas pela ciência e face ao convite coletivo
a comportamentos seguros. Haver discussão, debate,
crítica e escrutínio, sim; agora opiniões e atos rebeldes baseados em nada, e aqui sublinho o “nada”, ou
em opiniões de personalidades obscuras que não têm
qualquer conhecimento na matéria, apenas porque
apelam à nossa rebeldia, apenas realça a imaturidade
residente no espírito de muitos cidadãos.

5.

A realidade. A multitude de bravados, de ações
e de hesitações, seguidos depois por uma ação
coincidente revelou que não há nada mais forte que a
realidade da situação que enfrentamos. Podemos fazer variações, mais ou menos confinamento, mais ou
menos limitações nos comércios, quando reagir ao
aumento dos casos e hospitalizações e outros indicadores, mas jamais podemos reagir de modo a ignorar
a realidade sob pena de resultados desastrosos.

Os exemplos mais evidentes, caricatos se não fossem
as consequências desastrosas, foi o facto de por várias
vezes em diversos pontos do globo, incluindo aqui
no Canadá, governos regionais ou nacionais declararem unilateralmente o fim da pandemia ou que agora
“tudo estava bem”. Viu-se o resultado: dias após teriam
que regressar às medidas restritivas. É pena a falta de
vergonha e repetirem o mesmo erro em outros setores
da sua governação.
Esta pandemia, como já referi, é um desafio a toda a
humanidade, à forma como enfrenta e reage aos problemas, à forma como os indivíduos são conscientes
e à solidariedade global. Enquanto não encararmos
esta pandemia nos seus devidos termos, não nos termos em que pretendemos moldar ou pintar a realidade, andaremos de tropeço em tropeço. Há que fazer
o esforço para regressarmos a uma condição livre,
mas há que aprender com o desafio na medida em
que todos vivemos numa comunidade global.

PORTUGAL
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Voto antecipado e soluções de governo
dominaram primeiro dia de campanha
Ontem, antes de viajar para os Açores, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa,
anunciou a sua inscrição para votar antecipadamente
no próximo dia 23, no Porto, e apelou à mobilização
dos eleitores para que se ultrapasse o que classificou
como uma das crises políticas "mais perigosas" da democracia portuguesa.
"Uma crise que foi aberta exatamente no momento
em que estavam reunidas todas as circunstâncias para
virar a página desta pandemia, prosseguindo com
políticas económicas que têm garantido crescimento,
emprego e justiça social", declarou à agência Lusa, no
dia em que abriram as inscrições para o voto antecipado em mobilidade.
Ao início da tarde, o presidente do PSD, Rui Rio, publicou na sua conta oficial na rede social Twitter, uma
mensagem sobre esta decisão do secretário-geral do
PS: "O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa
de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para
Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau!".
A publicação suscitou reações, entre outros, do deputado do PS Pedro Delgado Alves e do líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares,
que acusaram Rui Rio de desinformação e desconhecimento da lei eleitoral, que estabelece que o voto em
mobilidade é contabilizado no círculo eleitoral de origem.
Questionado sobre este assunto, à margem de uma
arrumada em Barcelos, no distrito de Braga, o presidente do PSD disse que se tratou de "uma brincadeira",
considerando que a campanha eleitoral também tem
de ser "alegre e com alguma piada". Rui Rio acrescentou que sabe que António Costa "pode votar em Mirandela ou em Lisboa ou no Porto, conta sempre para
o sítio onde está recenseado".
Já nos Açores, António Costa retorquiu: "Eu acho que
o doutor Rui Rio tinha obrigação de saber o que era o
voto antecipado. Se resolveu disfarçar o seu desconhecimento como tendo sido uma graçola, pronto é uma

graçola. Mas, enfim, eu não creio que propriamente
um político afirme a sua credibilidade com graçolas".
O presidente e deputado único do Chega, André
Ventura, que hoje fez campanha na Batalha, distrito de
Leiria, publicou um 'tweet' semelhante ao de Rui Rio,
cerca de meia hora depois, sugerindo igualmente que
o secretário-geral do PS não iria votar para o círculo
de Lisboa, em que é eleitor e candidato: "António Costa faz tudo para não votar nele mesmo. Sabe bem que
será um desastre para Portugal!".
Em Barcelos, Rui Rio discursou perante militantes e
apoiantes e acusou o PS de, em vez de apresentar as
suas propostas, deturpar as do PSD para amedrontar
as pessoas. "Ninguém vai privatizar segurança social
nenhuma", afirmou.
A CDU começou o dia em Aljustrel, no distrito de
Beja, com críticas a PS e PSD e a uma possível governação "à Guterres", pela voz de João Oliveira, líder
parlamentar do PCP e cabeça de lista por Évora, que
responsabilizou os dois maiores partidos pela não concretização da regionalização e disse que têm um "súbito apego" a esta causa quando há eleições.
A campanha da coordenadora do Bloco de Esquerda
arrancou em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, onde contestou "grandes negócios" de barragens, aos quais associou o "Bloco Central", declarando que "18 ex-ministros e ex-secretários de Estado do
PS e do PSD passaram para cargos de direção na EDP
numa porta giratória que vem assaltando quem vive
do seu trabalho". Sobre a futura solução de governo,
Catarina Martins disse que "o país não precisa nem de
maiorias absolutas, nem de maiorias absolutas com o
PAN, e muito menos de navegação à vista".
O presidente do CDS-PP visitou o mercado de Santana, no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, onde defendeu uma "redução drástica" dos impostos sobre os combustíveis, para "cerca de metade", e se
mostrou confiante que o seu partido vai ser "a grande
surpresa" nas legislativas". À tarde, junto à praça de

touros de Santarém, Francisco Rodrigues dos Santos
rejeitou o "animalismo radical" do PAN e disse que na
política gostaria de "pegar a maioria de esquerda pelos
cornos".
Em Lisboa, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real,
manifestou-se preocupada com a ausência do parecer
da Procuradoria-Geral da República (PGR) o voto das
pessoas em isolamento devido à covid-19, e propôs
que sejam alargados os prazos para votação antecipada
ou em mobilidade.
Em Matosinhos, no distrito do Porto, o presidente
e deputado único da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, defendeu que este partido tem "um
misto de irreverência e preparação" que faz falta para
"arejar" o país, depois de em Viseu ter dito que "Rui
Rio tem condições para ser primeiro-ministro se puder contar com a IL" para lhe dar "ímpeto reformista".
Rui Tavares, cabeça de lista do Livre pelo círculo
eleitoral de Lisboa, visitou a Feira do Relógio, na capital, com a habitação e os transportes na agenda. No
mesmo local, o presidente do Reagir, Incluir, Reciclar
(RIR), Vitorino Silva, declarou-se a favor da redução
dos impostos sobre os combustíveis, do IVA da restauração e do preço das portagens nas autoestradas.
Além de PS, PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP,
PAN, Chega, Iniciativa Liberal e Livre - partidos que
conseguiram representação parlamentar nas legislativas de outubro de 2019 -, concorrem às eleições de 30
de janeiro outras 12 forças políticas, num total de 21.
Os outros partidos concorrentes são: Aliança, Ergue-te (ex-PNR), Alternativa Democrática Nacional (ex-PDR), PCTP-MRPP, PTP, RIR, MPT, Nós, Cidadãos!,
MAS, JPP, PPM e Volt Portugal, que se estreia em legislativas.
Mais de 10 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro constam dos cadernos eleitorais
para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República.
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COMPLETAR ALTA VELOCIDADE NA GALIZA REQUER 1,8 MIL MILHÕES DE EUROS
Feijóo avançou esta informação no Foro do CAV Madrid-Galiza, realizado na sexta-feira em Ourense. Com a chegada do comboio de alta velocidade (CAV) a Ourense,
falta executar, detalhou, a variante exterior da linha, a estação intermodal, na sua parte ferroviária, a remodelação do túnel do Padornelo, e aludiu à "conveniência" de
adaptar o troço da via entre Santiago e Ourense, as variantes Lugo-Ourense ou a saída sul de Vigo. Pelos seus cálculos, faltam executar 1,8 mil milhões de euros, além
de outros 4,8 mil milhões, ainda não orçamentados, para cumprir todos os compromissos assumidos com a Galiza. Em concreto, os 1,865 mil milhões comprometidos
têm a ver com obras "já planificadas", como as estações intermodais, a variante de Ourense, a remodelação do túnel de Padornelo ou as ligações entre Lugo-Ourense
e a sápida sul de Vigo. Os 4,8 milhões pendentes são compromissos que se encontram "em planificação", mas que ainda estão por orçamentar, concretizou Feijóo.

Quem é Marly Pimentel?
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

A

vida é sempre uma
surpresa.
Não é?
Um dia estas na escola e encontras a
sua cara metada e outro dia, já estas casado e com filhos.
Encontrei a Marly Pimentel no escritório do jornal A Voz de Portugal.
Como?
Simples a nova geração está todos nas
redes sociais, brincando, jogando e recriando as suas vidas. Já que não podemos fazer muitas coisas, algumas pessoas quiseram brincar de uma maneira
mais alegre e dar um lindo sorriso a comunidade de Montreal e não só parece
que há muita gente através do mundo
que estão a ver Marly com as suas piadinhas e brincadeiras no LIVE do Facebook.

Sim adorei os encontrar, é como um
vento fresco que chegou na nossa comunidade. Marly Pimentel e o seu marido
Sérgio Vieira são, realmente, um lindo
casal. Marly nasceu cá no Quebeque e
os seus pais decidiram de voltar para os
Açores, onde ela apaixonou-se ao Sérgio
que é muito simpático, bastante acarinhado, e o homem de nogócio. (vão saber o que ele faz no programa de quintaQUEM SÃO ELES?

-feira às 20h)
Eles têm ideias frescas e querem partilhar e nos deliciar um pouquinho das
suas vidas maluquinhas.

Eles vieram domingo passado ao nosso
escritório e apresentar um pouco sobre
o passado, presente e futuro.
Acho que vocês todos vão adorar esta
linda entrevista conduzida pela Paula
Aleixo que destaque o programa desta
semana de A Voz de Montreal que está
no Canal FPTV SIC.
Ah sim! Boa notícia para todos. O canal FPTV SIC que está disponível de
costa a costa do Canadá com Videotron,
Shaw, Bell Fibe, Helix, Rogers, mas, agora está disponível nas caixa IPTV. Já há
muitos que tem o canal. Mas, se querem
o canal e que não o tem, fala com o seu
distribuidor do IPTV e ele poderá vos
oferecer este canal para si.
Obrigado Marly e Sergio, e estamos a
espera da primeira crónicazinha deste
lindo casalinho Marly e Sérgio para os
nosso telespetadores. Força.

CRÓNICAS
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WHATSAPP PODE ESTAR PRESTES A GANHAR OPÇÃO DO INSTAGRAM
O WhatsApp parece estar a trabalhar numa funcionalidade que tornará a app de mensagens um pouco mais parecida à experiência de comunicação do Instagram e do Facebook Messenger. Diz o WABetaInfo que o WhatsApp lançou uma nova versão beta para a sua app iOS que permite
aos utilizadores reagirem com emojis a mensagens individualmente, tanto em conversas a solo como em grupos. Esta atualização também inclui
a capacidade de, em conversas de grupos, mencionar alguém em específico - o que permitirá o envio de uma notificação para que essa pessoa
seja chamada a atenção de que a sua presença está a ser requisitada. Estas funcionalidades ainda estão a ser desenvolvidas e, por enquanto,
ainda não estão disponíveis para os utilizadores.

O COVID-19 ÓMICRON ALASTRA-SE E OS
EFEITOS SECUNDÁRIOS DAS VACINAS TAMBÉM
ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

O Rei vai nu
Na Alemanha, 87% dos vacinados
foram infectados pelo Covid-19
Ómicron apesar de se encontrarem

vacinados!
Vacinar crianças não parece ser responsável! Na
Alemanha houve vários cientistas e até um responsável pelas vacinas que desaconselharam a vacinação de crianças! De facto, numa certa lógica a vacina
pode interferir no desenvolvimento do sistema imune da criança ainda em formação!
A EMA (Agência Europeia do Medicamento) alerta
para efeitos secundários das vacinas AstraZeneca e
Janssen. Em causa está a mielite transversal, na Medula espinal, uma doença neurológica pertencente a
um grupo de doenças neuro imunológicas do sistema
nervoso central. Também as vacinas da Pfizer e Moderna poderá ter efeitos eritema multiforme (O eritema multiforme (EM) é uma reacção cutânea aguda
causada por uma infecção ou outro desencadeador),
a glomerulonefrite (A glomerulonefrite é uma doença inflamatória dos rins que afecta os glomérulos renais e pode progredir de forma aguda, subaguda ou
crónica) e o o síndrome nefrótico ( Este dano resulta
na libertação de demasiadas proteínas para a urina).
Nestas questões de covid-19, encontramo-nos num
grande pandemónio e pandeminions, entre defesa e
ataque! Tudo ataca: de um lado o virus e do outro
muitas das medidas contra ele!
Gregor Gysi, membro do Bundestag alemão desde
2005, disse numa entrevista que 30% da população
alemã já não tem confiança no governo por causa das
medidas tomadas contra o Covid-19.
Recordo aqui uma frase oportuna do filme "A filha
perdida" ("The lost daughter"):
"Logo que você tente oprimir as dúvidas, o resultado é tirania." A dúvida é verdadeiramente um pressuposto importante do desenvolvimento e da ciência.
Também na religião ela era tida em conta no advocatus diaboli!
Uma outra frase oportuna para reflectir do filósofo Karl Popper (1902-1994) : “Uma das coisas mais
estúpidas que já se ouviu hoje em dia é 'Eu acredito
na ciência'. Se a ciência fosse uma questão de crença,
seria chamada de religião. Em vez disso, trata-se de
sempre questionar, duvidar e verificar se não há muito dinheiro por trás de uma causa hipotética." Esta
frase, segundo o meu parecer, não é importante por
vir de um grande filósofo mas pelo conteúdo em si!
Esta frase pressupõe não apenas o acompanhamento ou a área marginal do percebido e do vivido, mas
também suas razões profundas. Isso não quer dizer
que apesar de tudo não nos devamos divertir! Independentemente do bem e do mal que fazemos, importante é fazê-lo de olhos abertos! De facto, o rei
vai nu e os simples de coração são certamente os primeiros a notar a realidade do "rei". A mesma superficialidade que levava muitas pessoas a praticarem
uma crença religiosa de timbre folclórico é a mesma
superficialidade que faz da ciência uma crença.
Resta cada qual escolher o caminho a seguir sem se
deixar perturbar!

A Epístola de Tiago
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano

recolhido as tradições de Tiago, que ainda estavam
vivas na Palestina, e atribuído a Tiago. Tais tradições teriam muita semelhança com as tradições
que formaram os Evangelhos sinóticos.

A

Muitos, ainda hoje, negam a autoria desta carta
pelos seguintes motivos: ausência de concepção
legalista; falta de referência à vida de Jesus Cristo;
canonicidade reconhecida tardiamente (séc. III/
IV); grego muito rebuscado para um palestinense.

carta de Tiago é uma das menos conhecida pelos cristãos de hoje, relegado a
segundo plano, talvez pelas posições
aparentemente opostas às de São Paulo. Paulo
afirma que a justificação vem pela fé, e não pelas obras. Tiago já afirma que a fé sem a obra é
morta. (Tg 2,17). A tradição protestante rejeita
essa carta, e os católicos a aceitam, entre outros
motivos, por seu caráter sócio-político.
O autor apresenta-se como “Tiago, servo de Deus
e do Senhor Jesus Cristo” (Tg 1,1). A tradição antiga identifica-o como Tiago “irmão do Senhor”
(Gl 1,19), filho de Maria Cléofas (Mc 15,40: Maria,
mãe de Tiago, o Menor, e de José, e Salomé), primo
de Jesus (Mc 6,3), martirizado em 62 d.C. Este é o
mais provável Tiago, pois ocupou lugar de importância na Igreja primitiva. Paulo afirma que ele é
uma das colunas da igreja de Jerusalém, ao lado
de Pedro e João (Gl 2,9). Esse Tiago tinha função
diretiva naquela comunidade (At 12,17) e sua intervenção foi importante no concílio de Jerusalém
(At 15).
Mas há um problema, a carta está escrita em um
grego muito bom, um dos melhores do Novo Testamento, superando, inclusive, os escritos de Lucas. E como Tiago dominaria a língua e as técnicas
de retórica do mundo grego? É mais provável que
a carta teria sido redigida por um judeu-cristão de
formação grega, na Palestina, pelo fim do século I,
entre os anos 80 e 100 d.C. Tal autor anônimo teria

Se a autoria é complicada, os destinatários da carta também apresentam problemas, não é fácil precisar a localização e os destinatários. Embora no
início da carta já haja uma indicação: "Tiago, servo
de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos
espalhadas pelo mundo, saudações" (Tg1,1). Este
trecho mostra o caráter simbólico e universal, pois
o número 12 simboliza a totalidade, encontramos
essa referência no Antigo e no Novo Testamento.
Com certeza a carta é dirigida a cristãos fora da
Palestina, cristãos de origem judaica, dispersos
pelo mundo greco-romano, sobretudo nas regiões
próximas à Palestina, como a Síria ou Egito. Que
os destinatários são convertidos do judaísmo é o
que confirma o corpo da carta (Tg 1,21-27).
Da carta depreendemos que havia um conflito social muito grande, um abuso na interpretação dos
ensinamentos paulinos (Tg 2,14-26) e a exploração
dos mais pobres e necessitados (Tg 1, 9-11; 2,5-7;
5,1-6). Traz muitos ensinamentos, especialmente,
a língua, porém, nenhum homem a pode domar,
cheia de veneno mortífero (Tg 3,1ss); dos ricos que
fraudam os salários dos trabalhadores (Tg 5,1ss);
que Deus não tenta a alguém, cada um é tentado
pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia (Tg 1,13-15).
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca
Mercearias

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

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

GILBERTO

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

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

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

ANEDOTAS
EMPREGOS
Uma equipa da RTP entra pela Amazónia dentro e encontra uma tribo. O chefe vem recebê-los, e o jornalista
pergunta um pouco desconfiado: - Isto não é uma tribo
de canibais? - De canibais? Não, não, estejam descansados que o último canibal que havia nesta tribo foi comido pela minha família na semana passada!

T.: 514.668.6281
Restaurante

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808

Encontram-se um espanhol e um cubano. O cubano pergunta: - Você é católico? - Eu acredito, mas não pratico.
E você, é comunista? - Eu pratico, mas não acredito.

Monumentos

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

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

SÓ PARA RIR
EMPREGOS

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

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

Renovações

Notários

O "Zé Povinho", deprimido que anda com a situação financeira do País,foi a uma cartomante. Depois de deitar
as cartas, disse-lhe a cartomante: "Isto vai ser assim até
2020! "E depois?" - perguntou o "Zé Povinho" "Depois,
habitua-se..."

Bifes de atum com batata-doce e molho à espanhola

Contabilista

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Renovações

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

INGREDIENTES:
2 bifes de atum; 200 g batata-doce; 300 g cenoura biológica; 100 g cebola doce picada; 2 colheres de sopa de vinagre; 3 colheres de sopa de
água; 1 colher de chá de pimentão doce; 4 colheres de sopa de salsa e
de manjericão picados; 2 colheres de sopa de vinho tinto; algumas gotas
de molho piripíri (opcional); 3 colheres de sopa de azeite virgem extra
biológico; 1 dente de alho pequeno picado sal marinho e água q.b.

PREPARAÇÃO:
Passo 1:
Coloque uma panela ao lume com um
pouco de água e sal.
Passo 2:
Lave muito bem as batatas e as cenouras,
sem as descascar. Retire as pontas das
cenouras.
Passo 3:
Adicione as cenouras e as batatas à água
a ferver. Coza em lume brando. Escorra
a água depois de estarem cozidas e reserve.
Passo 4:
Entretanto tempere os bifes de atum com
1 pitada de sal e grelhe-os. Prepare o molho à espanhola, colocando numa tigela a
cebola e o alho picados, juntamente com
a salsa e o manjericão, o pimentão doce, a
água, o molho piripíri, o vinho, o vinagre, o
azeite e o sal. Misture muito bem.
Passo 5:
Descasque as batatas-doces depois de
cozidas, e corte-as em pedaços. Corte
também as cenouras.
Passo 6:
Sirva os bifes de atum grelhados, acompanhados com as batatas-doces e as cenouras cozidas, cobertos com o molho à
espanhola.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

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

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

EMPREGO:
MAQUINÁRIO:
EXPERIÊNCIA:
EDUCAÇÃO:
HABILIDADE:
LÍNGUA:
HORÁRIOS:

Operador de
fábrica de calçados
Montagem de sapato
frontal (Toe Laster)
No domínio de manufatura
sec. 5 não necessário
Destreza manual
Boa forma física
francês
inglês
ou espanhol
De segunda à sexta
das 7h30 às 16h

ENVIAR O SEU CV

raffi@pajar.com ou serge@pajar.com

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter uma ideia
do trabalho a fazer www.swdla.com

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 de St-Laurent.
514-952-5930
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

ENCONTROS

PORTUGUÊS
REFORMADO
5.7 PÉS E 170LBS,
PROCURO UMA
SENHORA ENTRE
65 E 75 ANOS DE IDADE
PARA CONVIVER
JUNTOS.
450-632-6041

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

MARIA VIEIRA
1925 - 2022

Faleceu em Montreal, no passado 7 de janeiro de 2022,
com 96 anos de idade, a senhora Maria Vieira, natural de
Santa Cruz, Madeira, Portugal. Esposa do já falecido senhor João Vieira.
Ele deixa na dor sua seus
filhos/a José Vieira, John
Vieira e Ana Maria Vieira.
Seus netos/as Darcy, Nellie,
Andre, Matheau e Michael.
Bisnetos/as Tristan, Owen,
Lea et Carina e muitos familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal
514-277-7778
Devido às circunstâncias atuais, a família se reunirá em
privado terça-feira 18 de janeiro 2022 e o funeral será
realizado no mesmo dia na Igreja Santa Cruz.
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.

†

UMA ESCOLHA CERTA

JOSÉ GABRIEL FESTA
1933 – 2022

Faleceu em Montreal, no dia
06 de janeiro de 2022, o Sr.
José Gabriel Festa esposo
da falecida Sra. Maria Beatriz
Borges, natural de Angra Do
Heroismo, Terceira, Açores.
Deixa na dor sua Irmã Margarida (Lizuarte Medeiros),
seus sobrinhos Durval (Ana),
Connie (Mário), Christina
(Victor),Tony (Nancy), Durval
Henrique (Vera) e Leontina
(Falecido Jorge Pires), seus
sobrinhos de segunda geração, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
GRUPO YVES LÉGARÉ
6130, Boul. Louis-H Lafontaine à Anjou.
Victor Marques
514-595-1500
O funeral teve lugar no dia 10 de janeiro após missa
de corpo presente, pelas 11 horas, no complexo funerário, seguindo depois para o Mausoléu St-Christophe em
Longueuil, onde foi sepultado em cripta.
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.

EMPREGOS

CAFÉ CENTRAL

Estamos a procura de uma pessoa
para trabalhar no Café Central como
lava pratos e outras tarefas gerais.

†

AGOSTINHO
GONÇALVES ALVES
1934 - 2022

Faleceu em Montreal, no passado 4 de janeiro de 2022, com 87
anos de idade, o senhor Agostinho Gonçalves Alves, natural
São João da Madeira, Aveiro,
Portugal. Ele deixa na dor sua
esposa Celanira Pinho e sua filha Maria Teresa, seus irmãos/ã,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
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 Açores, 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 pessoas, que de qualquer forma se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

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

514-927-8561

Venha fazer parte de uma companhia bastante
conhecida no Calçado Canadense: Pajar Canada.
Estamos a procura de um gerente de fábrica de
calçados com experiência e que tem um histórico
comprovado na execução de uma produção
eficiente. Fortes habilidades de gerência e que
pode lidar com mais de 30 trabalhadores na fábrica.
Forte capacidade de comunicação,
ser bilingue é uma mais-valia
Capacidade de trabalhar sob pressão.

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

PODEM NOS CONTACTAR
RAFFI@PAJAR.COM

514-823-1855

Eduino
Martins

Pedro
Alves

CRÓNICA
CRÓNICA

10 | LA VOIX DU PORTUGAL JANVIER, 2022 | 19 | JANUARY 2022 THE VOICE OF PORTUGAL

CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas,
que significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus
sentimentos e amar de forma livre. Saúde: Estará
em boa forma. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento
ao seu chefe. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36
TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Irá sentir
necessidade de se isolar para fazer uma análise à
sua relação. Oiça o seu coração... descubra dentro
de si o caminho para a felicidade. Saúde: Tendência para
se sentir um pouco febril e sem energia. Dinheiro: O seu
rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.
Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10
GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas,
que significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore
comentários maldosos de pessoas indesejáveis.
Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá
sentir-se debilitado. Cuide melhor da sua alimentação.
Dinheiro: Procure nunca desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Ouros,
que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso,
o que poderá provocar discussões com os seus
familiares mais chegados. Falem sobre os problemas que
vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, mas
atenção ao stress acumulado. Dinheiro: Previna-se contra
tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática
os seus sonhos e fantasias. Nunca desista de ser
feliz! Saúde: Faça um exame ótico. Pode andar
com problemas de visão.
Dinheiro: Poderá receber uma promoção profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Seja mais prudente para
não criar mal-entendidos com o seu par. Preocupese em ser bom e justo pois será feliz!
Saúde: Proteja a sua pele.
Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.
Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

A campanha eleitoral
dos comentadores
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

A

larmados com os constantes aumentos exponenciais
dos números das pessoas
infetadas pelo Covid 19, encontramo-nos em plena
campanha eleitoral, a assistir a inúmeros debates
de 20 minutos nas televisões, sem qualquer entusiasmo e com muito pouco a dizerem ao eleitorado,
salvo a tão badalada entrevista entre António Costa
e a Rui Rio, que aqueceu a campanha. No entanto,
após os confrontos televisivos fomos expostos, enfadonhamente, durante horas a fio a ouvir comentadores que têm tudo menos independência e rigor,
na análise dos debates dos candidatos.
Trata-se de uma campanha eleitoral, maioritariamente, centrada nas televisões com questões muitas
delas em nada correspondem às necessidades urgentes para o nosso futuro coletivo, mas pelo contrário
abordam temas estapafúrdios de bandeiras agitadas
pelos partidos extremistas, tanto à esquerda como à
direita e perdem tempo focados em investir contra
aqueles que, na maioria dos casos apenas recebem
um parco subsídio de inserção social.

Salva-se o debate do ano, em ficaram claras as posições dos dois maiores Partidos, faltando a António
Costa dizer o que vai fazer se ganhar com maioria
relativa, pelo que continuou o povo português sem
saber o que acontecerá a 30 de janeiro, dado que o
BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, próprio defende que sem maioria absoluta não tem
que significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais condições de reeditar a geringonça.

liberdade ao seu parceiro. Não ponha de parte
aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde:
Cuide melhor do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja
atento às novidades no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: O ciúme é uma característica que deve
moderar. Combata as suas fraquezas e fortaleça as suas
virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu
dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos
seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas,
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja
sincero com a sua cara-metade. Fale de modo
mais carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a
introspeção que tanto necessita.
Dinheiro: Procure ter maior lucidez no domínio financeiro.
Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros,
que significa Harmonia e Prosperidade. Amor:
Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa
amizade. Saúde: Controle melhor a sua tensão arterial.
Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade
poderão ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos
do seu par, principalmente quando a maneira de
agir dele difere da sua. Saúde: Tendência para sentir
dores de cabeça.
Dinheiro: Estabeleça prioridades e organize melhor o seu
trabalho.
Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46
PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares,
tente acalmar uma situação delicada.
Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa.
Dinheiro: Concentre-se mais no seu trabalho e naquilo
que tem para cumprir.
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

O debate eleitoral tem ao longo destes dias recaído
sobre o amento do salário mínimo nacional, em que
o PSD tem sublinhado que Portugal tem a segunda
pior média dos salários da Europa e o que se tem feito no país é nivelar os salários por baixo, empobrecendo-se a classe média com o pagamento de remunerações ao nível do salário mínimo.
Outro tema quente desta campanha tem a ver com
o Serviço Nacional de Saúde, defendendo o PSD que

todos os portugueses devem ter um médico de família até ao final da legislatura e que uma das medidas
para combater tal ausência é o acesso imediato a um
médico assistente, com a contratualização de médicos do serviço privado, mas privilegiando sempre
Serviço Nacional de Saúde, que deve ser predominantemente público, não descartando negociar um
complemento com os privados em parcerias público-privadas sempre que necessário e em que o Estado
possa ganhar.
As posições do PS e do PSD são quase antagónicas,
no que diz respeito aos impostos, ao modelo de paradigma económico para o país, à justiça, ao rumo do
sorvedouro que é a TAP, etc, temas foram abordados
no debate, pelo que os eleitores conhecem bem quais
as posições ideológicas opostas que defendem ambos os Partidos. O debate televisivo constituiu uma
boa oportunidade para se clarificarem estes assuntos,
e que todos dizem que Rui Rio venceu o confronto
com António Costa, mas no entanto uma sondagem
feita naquela noite, 89% dos sondados disseram que
o debate não tinha alterado o seu sentido de voto.
Entretanto, as sondagens sobre o resultado eleitoral
apontam para uma estimativa de resultado de 39%
para os socialistas e de 30% para o PSD, em que se
consolida a tendência de António Costa vencer as
eleições sem maioria absoluta, ficando o país à deriva, pois o líder socialista não admitindo uma repetição da geringonça, apela para a bengala do PAN, na
expetativa de vir a formar um governo estável, tipo
queijo limiano.
Em minha opinião, tanto António Costa, como Rui
Rio têm tudo para se entenderem e só a arrogância e
o orgulho do líder socialista não lhe permite aceitar
a solução proposta pelo social-democrata, pelo que
prefere dizer ou ele ou o dilúvio. Em alternativa, a
direita portuguesa deveria organizar-se, sem ideias
extremistas, centrando o debate ao centro, a exemplo
do que tem feito Rui Rio.
O grande debate da campanha mostrou bem que o
líder dos social-democratas foi eficiente na sua argumentação, não tendo necessidade de recorrer a truques, nem aos exemplos dos fracassos governativos
e mostrou mais uma vez a sua personalidade que é a
convicção clara de dizer ao que vem, sem ser como
Costa evasivo, e a procurar tudo para deixar o país
governável mesmo que não ganhe as eleições.
Já falta pouco para o dia 30 de janeiro e esta campanha atípica, sem comícios ou arruadas, é feita entre portas, ou seja nos ecrãs das televisões, em que
os comentadores são os reis e senhores da festa da
democracia.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Estava Escrito Nas Estrelas
HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

Q

uem acompanha os meus
escritos terá
notado que sempre
salientei que a falta de clareza na estratégia liderante de Rui Rio se ficava
a dever ao facto de não poder o PSD,
nem um seu líder, dizer ao que pretendia vir.
Bom, as eleições estão aí à vista, sendo as segundas para a Assembleia da
República a terem Rui Rio à frente do
seu partido. Portanto, a tal clareza que
tantos pediam teria de surgir agora. E
foi o que pôde ver-se: destruir o Estado
Social, em nome de um sonho acordado, que seria o de criar primeiro riqueza
para depois a poder distribuir melhor e
mais justamente. Mas basta olhar o que
vai pelo mundo com a distribuição das
vacinas, e logo se percebe que a conversa de Rui Rio é apenas isso, uma mera
conversa.
Ora, num texto meu de ontem, ao redor do debate Costa-Rio, tive a oportunidade de referir aquela perplexidade
mostrada por Fernando Teixeira dos
Santos na entrevista concedida a Vítor
Gonçalves, nesta passada quarta-feira.
E também referi que eu mesmo é que
fiquei perplexo com a estranheza do
nosso antigo Ministro das Finanças,
porque deu a sensação de desconhecer
a realidade histórico-geográfica do País.
Como escrevi, bem poderá continuar à
espera da chegada do Pai Natal.
O leitor, com toda a certeza, já terá escutado esta fabulosa declaração da treta
a mil e um políticos nossos: estamos na
cauda da Europa, e já fomos ultrapassados pelos países do Leste. E então, debitam inenarráveis doutrinas técnico-políticas, que garantem conter a solução
cabal do tal mal que, como a fama do
Constantino, já vem de longe. O grande
problema é que o tempo existe mesmo
e com a sua passagem volta a materializar-se o título do livro de Teixeira dos
Santos, a ser posto à venda na próxima
semana: MUDAM-SE OS TEMPOS,

MANTÊM-SE OS DESAFIOS. No fundo, este título já responde à tal perplexidade com que o antigo ministro disse
estar atingido: o peso da História, e deste por via do da Geografia, existem mesmo. Ora, o que mil e um políticos nos
vêm periodicamente dizer é que com
eles é que a coisa irá... Precisamente o
que está agora, mais uma vez, a dar-se
com o PSD de Rui Rio. O problema está
no depois, porque tudo fica na mesma.
Ou pior. De resto, Teixeira dos Santos
também acabou por reconhecer isto, ao
referir a tal pedra, sucessivamente levada ao cimo do monte, mas logo caída
para o seu sopé. Mas olhemos esta rigidez histórica com um mínimo de pormenor, acessível a quase todos.
Pensemos, por exemplo, no desporto.
Se o leitor der uma olhadela ao Google,
verá que Portugal nunca organizou uns
Jogos Olímpicos, nem alguma vez deverá vir a fazê-lo. Também um Mundial de
Futebol não teve lugar entre nós, só aqui
devendo vir a chegar dentro de umas
duas a quatro décadas.
Do mesmo modo, as equipas portuguesas, plenas de atletas e de treinadores, não vencem as grandes provas europeias. Não nos faltam grandes jogadores
e treinadores, mas têm, eles também, de
deixar Portugal. E o mesmo se dá, de
um modo imensamente geral, com quase todos os desportos.
Tivemos um Nobel da Literatura, mas
tudo faz crer que, nas próximas décadas, não voltaremos a repetir a façanha.
E até o meio Nobel de Egas Moniz acabou por vir a ser alvo de uma petição
nos Estados Unidos, a fim de lhe ser
retirado o título. Os mais atentos puderam visionar a entrevista concedida por
alguns queixosos e pelo líder do Instituto Nobel. Mas tudo se ficou por aqui,
com cientistas de grande relevo, em domínios diversos, cá e lá por fora, mas
sempre sem serem laureados com o tão
almejado título.
Surgem-nos por aí imigrantes diversos, mas o único caminho de fugirem à
fatalidade de Odemira é seguirem para
o centro da Europa. Como facilmente
se percebe, esse centro terá sempre um

potencial muito superior ao de Portugal, que é um Estado periférico, isolado entre o mar e Espanha. E já reparou
naquele velho nosso ditado, a cuja luz
de Espanha nem bom vento nem bom
casamento? E acredita que algo de simétrico existe na vida social e cultural
espanhola? Claro que não! É que Franco
teve três exércitos planeados para invadir Portugal, com Salazar a preparar-se para sair do País, nunca aceitando
render-se. E algum político português
pensou como Franco, mas para com
Espanha? Obviamente que não! E sabe
porquê? Pois, porque os rios nascem lá
e movem-se para aqui: somos nós quem
está dependente da Geografia, que moldou, de modo fortíssimo, a nossa estruturação histórica.
Quando eu era garoto, e mesmo muito
tempo depois, os portugueses emigravam, a fim de poderem operar alguma
ascensão social lá pelo centro europeu.
Passadas décadas, depois de uma mudança forte do regime constitucional,
a emigração de portugueses continua,
mas agora já com concidadãos de mui
elevada qualificação. Ou seja: trata-se de
uma constante histórica, com evidentes
origens geográficas. Portanto, porquê
ficar perplexo com tal realidade, se ele
tem uma origem geográfica e histórica?!
Em contrapartida, há quem se determine a vir para o território nacional.

CRÓNICA

Por um lado, os pobres da vida, que por
aqui estão agora a tentar entrar no espaço europeu, mas com a finalidade de
conseguirem vir a localizar-se no centro
da Europa. Por outro lado, os ricos do
mundo, mormente do centro da Europa, que por aqui vêm desfrutar do bom
clima e das magníficas condições materiais que temos de oferecer.
É perante toda esta realidade desde há
muito conhecida – Teixeira dos Santos
mostrou-se perplexo com ela!! – que
Rui Rio nos veio agora debitar a histórica ladainha: Portugal está mal – e não
está nada assim, digo eu agora –, mas
comigo e com o PSD iremos subir imparavelmente. Pois, muito sinceramente, custa-me perceber que ainda, sem
objetivos e estranhos interesses, haja
quem acredite numa historieta com
este quilate. Mas há um dado em que
Rui Rio foi bem claro: ele diminuirá os
impostos para as empresas, e dois anos
depois para os cidadãos, mas há que
pôr um fim no Estado Social, mudando
a Constituição da República, para mais
naquilo que de melhor tem dado aos
cidadãos. E perante tudo isto, deixo ao
leitor esta pergunta: ouve o PCP, Verdes
e Bloco de Esquerda apontarem o risco
do PSD pôr um fim no Estado Social,
ou apenas ou ouve atacar o PS de António Costa?

LAZER
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Kizomba continua a aproximar africanos
e chineses em período de pandemia

SERVIÇOS CONSULARES

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

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

IGREJAS

SANTA CRUZ
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CAMPINOS DO RIBATEJO
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

T.: 514.495.3284
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.2269
T.: 514.366.6305
T.: 514.237.3994
T.: 514.388.4129
T.: 514.353.1550
T.: 514.353.1550
T.: 514.843.8982
T.: 514.342.4373
T.: 514.844.1406
T.: 514.923.7174
T.: 514.844.1406

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

CENTROS

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

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Privação. Ferida aberta. 2 - Sufixo (abundância). Campeonato profissional norte-americano de basquetebol. Infortúnio. 3 - Jens (...), secretário-geral da NATO.
4 - Tântalo (s. q.). Inflamação da íris. O ente consciente. 5
- Anoso. Interjeição que serve para chamar ou saudar. 6 Barras de metal fundido para lastro dos navios. Um senhor
abreviado. Memória de computador (de acesso aleatório). 7
- Sufixo nominal que traduz a ideia de semelhança ou origem.
Sétima nota musical. Sigla de Polyvinyl chloride. 8 - Robert
(…), ministro alemão da Economia e do Clima. Reza. 9 - Referente ao tom ou à tonalidade. Disposição. 10 - Elemento de
formação de palavras que exprime a ideia de ovo. Alvo. 11 Apressados, diligentes.
VERTICAIS: 1 - Pequena abertura ou pequena janela em
porta grande ou janela. Fechou negócio de manutenção no
Brasil. 2 - Pau grosseiro. 3 - Trituro com os dentes. Eles. Diante de (prep.). 4 - Polida. Bário (s. q.). 5 - Caverna profunda e
medonha. Na Grã-Bretanha, assinalam o 60.º aniversário dos
Rolling Stones. 6 - Governador de algumas províncias muçulmanas. Textualmente (adv.). Alternativa. 7 - “Nem barbeiro
mudo, nem (...) surdo”. Quilómetro (abrev.). 8 - Apócope de
belo. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia
de ombro. 9 - Deseje. “Felizmente as (...) São Grandes”, livro
com texto de Maria Judite de Carvalho e ilustração de Cátia
Vidinhas (ver Guia crianças – Letra pequena). 10 - Cais. Que
não tem mistura. 11 - Alguma pessoa. Fileiras.

"Se não fosse a kizomba, a parede entre africanos e
chineses, ou asiáticos, seria muito maior", diz à agência Lusa Yanick Vieira, estudante de engenharia e professor de kizomba em Hangzhou.
"A distância [entre os povos] era grande, mas tornou-se mais pequena, graças à kizomba", frisa. "Isso, eu
posso dizer com certeza".
Hangzhou é a capital de Zhejiang, uma das mais prósperas províncias da China, com uma área pouco maior
que Portugal e cerca de 55 milhões de habitantes. Marco
Polo, o viajante italiano que percorreu a Rota da Seda
no século XIII, considerou-a a "mais bela e elegante cidade do mundo".
Angola é, tradicionalmente, um dos principais fornecedores de petróleo da China. Depois de a guerra civil
angolana ter terminado, em 2002, a China tornou-se
também um dos principais atores da reconstrução do
país, nomeadamente das suas estradas, caminhos-de-ferro e outras infraestruturas. Mas, volvidos quase dois
anos desde que o país asiático encerrou as suas fronteiras devido à pandemia da covid-19, intercâmbios políticos e académicos ou viagens de negócios e turismo
continuam suspensos. Números oficiais de Luanda
apontam que havia quase 260 mil chineses a viver em
Angola, antes do início da pandemia. Todos os anos,
entidades governamentais e empresas chinesas ofereciam também 200 bolsas de estudo a jovens angolanos
para estudar na China, um intercâmbio que se encontra também paralisado. "Angola não é um país muito
conhecido aqui na China", admite Yanick. "Mas, agora,
podes perguntar e vão-te dizer que a kizomba vem de
Angola, que é algo africano", realça.
O primeiro festival de kizomba na China ocorreu em
2017, em Xangai, a capital económica do país. As festas
rapidamente se alargaram às principais cidades chinesas, contrariando o domínio das danças latinas salsa e
bachata nos bares e discotecas do país asiático. "Julgo
que, em todas as grandes cidades da China, a [kizomba] é já bastante popular, incluindo em Pequim, Xangai,
Cantão, Shenzhen, Chengdu ou Chongqing", descreve à
Lusa April Meng, que abriu a primeira escola de kizomba, em Xangai, em 2015. Para a empresária chinesa, a
kizomba é uma dança que permite mais "criatividade
e interpretação pessoal". "Podes interpretar a música
como queres", explica. "Se dançares mais rápido ou devagar, ninguém te vai dizer que estás fora do tempo",
diz. Para Yanick, os chineses ganharam interesse pela
kizomba por ser algo "exótico".
"É algo novo, totalmente diferente no mundo da dan-

ça. É uma conexão, um sentimento, quando estás a dançar kizomba, que não tens quando estás a dançar outras
danças", resume. A popularidade na China permitiu
também à kizomba chegar a outros países da Ásia.
"Outros países asiáticos começaram a ter mais conhecimento sobre a kizomba a partir da China", aponta o

angolano. "Há pessoas que vêm para os festivais desde
Singapura, Tailândia ou Indonésia, e depois pegam e
transportam para os seus países, convidando os mesmos professores", descreve. A proximidade entre os
corpos, numa cultura onde a socialização é feita com
distanciamento físico - aperto de mão, beijo na cara ou
abraço são substituídos pelo aceno ou saudação verbal
na China -- constitui um desafio inicial para os aprendizes chineses da dança angolana. "Realmente, não estamos acostumados a tanta proximidade", nota Meng.
"Esse foi um aspeto que me preocupou quando comecei
a introduzir a kizomba à comunidade chinesa".
No entanto, após um "processo gradual" de aproximação, as pessoas passam a "apreciar" o contacto.
"Afinal, acho que ninguém no mundo não gosta de conexão, abraços e essas coisas", resume Meng.

Página de banda desenhada do Homem
Aranha comprada por quase 3 milhões

U

ma única página de um livro de banda desenhada do Homem-Aranha de 1984 foi comprada em leilão esta quinta-feira por um valor recorde de quase três milhões de euros.
A obra de arte de Mike Zeck, comprada por 3,36 milhões de dólares (2,93 milhões de euros) para a página
25 da Marvel Comics "Secret Wars n.º 8" traz a primeira
aparição do fato preto do herói
da banda desenhada. O fato
simbiótico conduziria eventualmente ao aparecimento do
personagem Venom.
A licitação recorde, que começou com 330.000 dólares
(287 mil euros), aconteceu
no primeiro dia do evento de

quatro dias dedicado à banda desenhada promovida
pela leiloeira Heritage Auctions, em Dallas. O recorde
anterior para uma página interior de uma banda desenhada norte-americana era de 657.250 dólares (573
mil euros) para a arte de uma edição de 1974 de "The
Incredible Hulk", que preparava a aparição de Wolverine. Também na quinta-feira, um dos poucos primeiros exemplares sobreviventes
do Super-Homem, "Action
Comics n.º 1", foi vendido por
3,18 milhões de dólares (2,8
milhões de euros), colocando-o entre os livros mais caros
alguma vez leiloados.
Nenhum dos vendedores ou
compradores foi identificado.

NOTÍCIAS
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Mau tempo: Açores com casas e
vias inundadas na ilha Terceira

"NA SEQUÊNCIA DA INUNDAÇÃO DE UMA
VIA, UMA VIATURA FICOU PARCIALMENTE
SUBMERSA. OS BOMBEIROS FORAM CHAMADOS AO LOCAL PARA AUXILIAR A RETIRAR
O OCUPANTE, UMA OPERAÇÃO REALIZADA
COM SUCESSO", ADIANTA A PROTEÇÃO CIVIL, EM COMUNICADO.
De acordo com aquela entidade, "as situações reportadas dizem respeito a inundações de habitações e
inundações de vias, tendo sido registada a maior parte
das ocorrências no concelho da Praia da Vitória", na
ilha Terceira.

"Todas as situações encontram-se resolvidas, não havendo danos pessoais a registar", acrescenta. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) explica estar em causa a "passagem de
uma depressão que tem provocado um agravamento
do estado do tempo no arquipélago, especialmente nos
Grupos Central e Oriental". Nos locais, para apoio e resolução das diversas ocorrências, estiveram as seguintes entidades: Bombeiros da Praia da Vitória, Direção
Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres,

Serviços Municipais de Proteção Civil da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo e a Polícia de Segurança
Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.
Na sequência das previsões emitidas pelo Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPCBA
aconselha a população a continuar a adotar as medidas de autoproteção, nomeadamente a circular apenas
em caso de necessidade e com precaução e a manter
limpos os sistemas de drenagem das suas residências.
As ilhas dos grupos Central e Oriental dos Açores estão sob aviso laranja devido à chuva forte, com perturbações frontais associadas, revelou na noite de segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA). Em comunicado, o IPMA indicou que o aviso
laranja abrange em especial as ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, entre as 22:56 de segunda-feira e as
00:00 de quarta-feira. "Uma depressão, com perturbações frontais associadas, irá provocar um agravamento
do estado do tempo nas próximas horas, prevendo-se
precipitação por vezes forte em todo o Arquipélago,
sendo que nos grupos Central e Oriental, em especial
nas ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, as quantidades acumuladas de precipitação poderão atingir
valores entre 20 e 40 mm [milímetros] acumulados
numa hora (ou 40 a 60 mm em 6h)", lê-se no comunicado. IPMA colocou ainda o grupo Ocidental sob aviso amarelo devido ao mau tempo. O aviso laranja é o
segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo
é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação
de risco para determinadas atividades dependentes da
situação meteorológica.

Pânico desbanca Homem-Aranha e estreia no
topoomdaumabilheteria
arrecadação de US$ 30,6 milhões

C

em seu final de semana de estreia, o novo Pânico desbancou Homem-Aranha: Sem Volta
Para Casa do topo da bilheteria e chegou ao primeiro
lugar nos Estados Unidos.
O terceiro filme da franquia estrelada por Tom
Holland, que passou quatro semanas em #1, arrecadou
US$ 20,8 milhões nos últimos três dias e atualmente registra um total de US$ 698,7 milhões nos EUA. Com
isso, o musical animado Sing 2 desceu para o terceiro

lugar, com US$ 8,2 milhões a mais, ainda ficando a
frente de As Agentes 355, que arrecadou mais US$ 2,34
milhões. Fechando o Top 5 ficou The King's Man: A
Origem, com mais US$ 2,31 milhões e um total de US$
28,6 milhões.

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

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

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

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

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

O

marchador das 'águias' impôs-se em
02:44.57 horas, com mais de 12 minutos de
vantagem sobre o húngaro David Tokodi,
que foi o segundo a terminar a prova, marcada pela
ausência do atleta olímpico João Vieira.
Manuel Marques (AJS) arrecadou a medalha de prata, terminando com o tempo de 03:03.36 horas, tendo
garantido, ainda, o título nacional de veteranos nos 20
quilómetros, enquanto Amaro Teixeira (Casa do Benfica de Faro) foi o terceiro colocado do Nacional, com
03:09.59. António Pereira, do Atlético Clube Póvoa
do Varzim, e Luís Silva, do Leiria Marcha
Atlética, ficaram em segundo e terceiro
classificados, respetivamente, no escalão
de veteranos. Rodrigo Araújo (Amigos
da Montanha) alcançou o título nacional
de sub-18, com Bruno Coelho (Clube de
Atletismo de Seia) a superar Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense) na luta
pela medalha de prata por uma diferença
de apenas 18 segundos. No setor feminino, a grande vencedora foi Inês Henriques, que festejou os títulos nacionais de
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N

ovak Djokovic perdeu a batalha legal contra o governo australiano e foi deportado,
neste domingo, do maior país da Oceânia,
após chegar a Melbourne sem estar vacinado contra
a Covid-19.
O antigo campeão Mats Wilander ficou "em choque"

com tudo o que viu e considera que o número 1 da
hierarquia mundial "tem a carreira em risco".
“Estou em choque. Dou todo o crédito ao Novak por
ter tentando, mas ao mesmo tempo sabia que havia
muitas possibilidades de que não ia disputar o torneio.
Se a decisão é justa? Creio que sim. Milhões de pessoas
morreram por causa do coronavírus em todo o Mundo. Os australianos sofreram muito no aspeto físico e
mental”, começou por dizer o sueco em declarações à
Eurosport.
“Não posso imaginar o que é que Novak está a passar
neste momento. Ainda por cima é o seu torneio favorito e ia tentar conquistar o seu 21.º Grand Slam para
ultrapassar Federer e Nadal. A carreira de Djokovic
está em jogo e é possível que tenha de fazer algo que
não quer”, complementou.

Rui Coelho e Inês Henriques são
campeões nacionais de marcha em estrada

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

SUDOKU

Wilander deixa o aviso: "A
carreira de Djokovic está em risco"

seniores e veteranas. A atleta regressou aos nacionais
de marcha e garantiu o primeiro título do dia, ao completar os 20 quilómetros em 01:39.32 horas, arrecadando, de imediato, o triunfo no escalão de veteranas.
Com uma vantagem de 30 minutos sobre a opositora direta, a atleta de Rio Maior prosseguiu em prova
e marchou para o topo do pódio nos 35 quilómetros,
na "única prova que contava", obtendo a marca de
02:57.27 horas e superando Vitória Oliveira (Sporting
de Braga) e Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do
Varzim), que ficaram nas segunda e terceira posições,
respetivamente. Entre as mais jovens,
Andreia Lourenço (CPPEA) festejou o
título nacional em sub-23, num escalão em que correu sem concorrência,
ao passo que Isa Ferreira (Grupo Desportivo das Pedreiras) subiu ao topo do
pódio em sub-18, beneficiando da desclassificação de Carolina Dias (Solar
dos Leões de Almada). Matilde Sousa
(Sporting) e Inês Belbute (ACDRA)
arrecadaram as medalhas de prata e
bronze, respetivamente.

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

P
49
44
37
33
33
32
31
29
28
28
26
25
24
23
22
20
18
17
14
11

J
21
20
21
20
20
20
20
21
21
20
20
20
20
20
21
20
20
21
20
20

V
15
13
11
9
9
8
9
7
6
7
7
6
5
6
5
4
4
4
2
1

E
4
5
4
6
6
8
4
8
10
7
5
7
9
5
7
8
6
5
8
8

Inglaterra
Premier League
D
2
2
6
5
5
4
7
6
5
6
8
7
6
9
9
8
10
12
10
11

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

P
56
45
43
37
35
33
32
31
28
25
24
24
23
23
22
19
14
13
12
11

J
22
21
22
22
20
18
20
20
20
18
21
21
20
21
20
19
19
21
20
17

V E D
18 2 2
13 6 2
12 7 3
11 4 7
11
2 7
10 3 5
9 5 6
9 4 7
6 10 4
7 4 7
5 9 7
5 9 7
7 2 11
6 5 10
5 7 8
5 4 10
4 2 13
3 4 14
1 9 10
1 8 8

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

P
50
48
46
42
41
35
35
35
31
30
29
28
27
22
20
20
18
16
12
11

J
21
22
22
21
22
22
22
21
21
22
22
22
21
22
20
22
21
22
22
20

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
V
15
15
14
12
12
10
11
11
9
8
8
7
8
6
4
5
4
3
1
3

E
5
3
4
6
5
5
2
2
4
6
5
7
3
4
8
5
6
7
9
2

D
1
4
4
3
5
7
9
8
8
8
9
8
10
12
8
12
11
12
12
15

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

P
50
39
37
34
33
33
32
31
29
29
28
26
25
24
19
18
17
17
17
12

J
21
21
20
21
21
21
20
20
21
20
20
20
21
21
21
20
20
20
21
20

V
15
12
10
10
9
9
9
9
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
2

E
5
4
7
4
6
6
5
4
5
8
8
8
7
9
7
6
5
8
8
6

D
1
5
3
7
6
6
6
7
8
5
5
6
8
7
10
10
11
9
10
12

P
1-B. München
46
2-B. Dortmund 40
3-B. Leverkusen 32
4-TSG Hoffenheim 31
5-FC Union Berlin 31
6-SC Freiburg
30
7-RB Leipzig
28
8-E. Frankfurt
28
9-FC Köln
28
10-Mainz
27
11-VfL Bochum
23
12-B. M´gladbach 22
13-Hertha BSC
22
14-Wolfsburg
21
15-FC Augsburg 19
16-A. Bielefeld
18
17-Stuttgart
18
18-SpVgg G.F.
7

J V
19 15
19 13
19 9
19 9
19 8
19 8
19 8
19 7
19 7
19 8
19 7
19 6
19 6
19 6
19 4
19 3
19 4
19 1

E
1
1
5
4
7
6
4
7
7
3
2
4
4
3
7
9
6
4

D
3
5
5
6
4
5
7
5
5
8
10
9
9
10
8
7
9
14

DESPORTO
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Dragão de 'pente quatro' continua
de cabelos ao vento no trono da I Liga

O

FC Porto manteve, este domingo, a liderança isolada no campeonato nacional,
depois de golear no Jamor frente à Belenenses SAD, por 4-1, em jogo a contar para a 18.ª
jornada da I Liga.
Abel Camará abriu os marcadores para os azuis,
mas Evanilson, que marcou três golos, e Taremi
deram a volta ao texto e construíram a vitória para
os vigentes líderes da tabela.

FILME DO JOGO:
Sem Sérgio Conceição no banco de suplentes,
dado que o técnico está, de novo, a cumprir um
período de suspensão, coube ao treinador adjunto
Vítor Bruno assumir as rédeas.
E foram várias as mudanças na equipa inicial dos
azuis e brancos para este encontro no Estádio Nacional, no Jamor. Pepê, Fábio Vieira e Bruno Costa
forma lançados em jogo, com o último a assumir o
plantel de defesa direito.

Porto viu dois golos serem-lhe anulados. Primeiro
Evanilson bisou aos 41 minutos, mas o brasileiro
estava em posição irregular. Depois, e nos descontos do primeiro tempo, Taremi, que tinha começado a partida no banco de suplentes e foi lançado
depois da expulsão nos azuis, até fez o 2-1, mas o
lance foi anulado por Manuel Mota que considerou que o iraniano fez falta nas costas do defesa da
Belenenses SAD Tomás Ribeiro.
Com mais uma unidade em campo, foi sem qualquer tipo de surpresa que, em três minutos, o FC
Porto colocou um ponto final na partida. Evanilson bisou na partida aos 58 minutos, após um belo
trabalho de Francisco Conceição, que tinha sido
lançado no jogo minutos antes, e Taremi, que faturou pela terceira jornada seguida, à passagem do
minuto 61. Pouco depois, Luis Díaz, que tem sido a
figura de proa dos dragões neste arranque de época, acabou por falhar uma grande penalidade, num
jogo em que não esteve em grande evidência.

PTS J

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

50
47
41
32
27
25
25
24
23
18
18
17
17
16
16
16
14
11

18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18

18ª JORNADA

V

16
15
13
9
7
6
7
6
6
3
4
5
4
3
3
3
3
2

0
1
3
4
5
4
7
6
7
6
8
11
9
8
8
8
9
11

48
34
50
32
27
23
19
25
23
20
13
24
19
18
22
16
17
10

12
10
16
19
21
19
19
21
27
28
22
36
36
27
32
30
33
32

19ª JORNADA

MELHOR MARCADOR

PTS

O FC Porto não desistiu de procurar o quarto
golo no encontro, e chegou mesmo à goleada aos
84 minutos. Fábio Vieira levantou um canto na esquerda para a zona do primeiro poste e Evanilson
cabeceia para o hattrick.
Com este resultado, o FC Porto mantém a liderança do campeonato com 50 pontos, mais três do
que o Sporting e nove que o terceiro classificado
Benfica. Já a Belenenses SAD continua a segurar a
lanterna vermelha com 11 pontos.
Momento do jogo: A expulsão de Yaya Sithole aos
32 minutos deitou tudo a perder para a equipa da
casa. Com mais um jogador em campo, o FC Porto
fez pela vida para vencer a partida, e saiu com uma
goleada do Jamor.

D GM GS

15/01 Boavista 1-1 Gil Vicente
21/01 FC Arouca 14:00 Benfica
Benfica 1-1 Moreirense
P. Ferreira 16:15 Boavista
SC Braga 0-1 Marítimo
22/01 Moreirense 10:30 Santa Clara
16/01 Santa Clara 2-2 CD Tondela
CD Tondela 13:00 FC Vizela
FC Vizela 0-2 Sporting
Sporting 15:30 SC Braga
FC Famalicão 0-0 P. Ferreira 23/01 Marítimo 10:30 Belenenses
Belenenses 1-4 FC Porto
Vitória SC 10:30 E. Praia
17/01 Portimonense 1-1 Vitória SC
Gil Vicente 13:00 Portimonense
27/01 E. Praia 15:15 FC Arouca
FC Porto 15:30 FC Famalicão
JOGADOR
1-Darwin Núñez [Benfica]
2-Luis Díaz [FC Porto]
3-ran Navarro [Gil Vicente]
4-Ricardo Horta [SC Braga]
4-Mehdi Taremi [FC Porto]
6-Simon Banza [FC Famalicão]
7-Marcus Edwards [Vitória SC]

A partida entre o primeiro e o último classificados da I Liga arrancou muito equilibrada e com
uma grande surpresa no marcador. A Belenenses
SAD chegou à vantagem por intermédio de Camará aos 13 minutos. Depois de um pontapé de canto,
o avançado saltou mais alto que todos para o golo.
No entanto, a tarefa dos azuis ficou mais complicada quando o sul-africano Yaya Sithole foi expulso aos 33 minutos, depois de uma entrada mais
perigosa sobre Fábio Vieira. O FC Porto ganhou
ascendente após a expulsão e acabou mesmo por
chegar ao golo por intermédio de Evanilson três
minutos depois.
Daí até ao final do primeiro tempo, a superioridade dos dragões foi total, de tal forma que o FC

E

2
2
2
5
6
7
4
6
5
9
6
2
5
7
7
7
5
5

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

18ª JORNADA

36
33
33
29
27
27
27
26
26
25
21
21
21
19
16
14
8
8

J

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

J
15
17
17
16
18
14
16

V

11
10
10
8
7
8
7
7
7
6
5
6
6
4
3
2
1
1

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

G
14
13
11
10
10
8
7

D

4
5
5
5
4
4
5
4
6
4
6
9
8
7
7
6
10
10

GM GS
37
23
28
30
25
25
20
26
30
21
16
16
20
21
13
18
12
16

20
11
19
23
22
18
20
19
32
18
18
26
22
27
26
22
26
28

19ª JORNADA

15/01 Casa Pia 0-1 A. de Viseu
22/01 Vilafranquense 6:00 Nacional
FC Penafiel 4-3 Vilafranquense
Varzim 10:30 Académica
16/01 Nacional 0-3 Benfica B
23/01 Feirense 6:00 CD Mafra
17/01 Farense 0-1 Leixões
FC Porto B 9:00 Casa Pia
18/01 CD Mafra 2-2 Est. Amadora
Rio Ave 10:30 Farense
SC Covilhã 2-2 Feirense
Benfica B 13:00 FC Penafiel
19/01 Académica 13:00 Rio Ave
E. Amadora 14:30 Trofense
02/02 GD Chaves 10:30 Varzim
24/01 A. de Viseu 10:30 SC Covilhã
03/02 Trofense 13:00 FC Porto B
Leixões 15:15 GD Chaves

Morreu Paco Gento, o jogador
com mais Ligas dos Campeões

O

Real Madrid lamentou esta
terça-feira a morte do antigo
jogador do clube, Francisco
Gento, aos 88 anos.
Paco, como era conhecido Gento, é
uma das maiores lendas do emblema
madrileno. Fez parte da geração dourada do Real Madrid e venceu seis Taças dos Campeões Europeus, mais do
que qualquer outro jogador. Detém

ainda o recorde de Ligas Espanholas,
com 12 conquistas. O antigo jogador
espanhol começou a carreira no Racing Santander e vestiu as cores dos
merengues entre 1953 e 1971. Nas 18
temporadas ao serviço do Real Madrid,
disputou 600 jogos e apontou 182 golos. Além disso, representou a seleção
espanhola em 43 ocasiões e foi campeão da Europa com a Roja em 1964.

QUARTOS-DE-FINAL
2022/01/11 LEÇA FC
0-4
SPORTING
2022/01/12 RIO AVE 0-1(A.P.) CD TONDELA
FC VIZELA 1-3
FC PORTO
2022/01/13 PORTIMONENSE 2-4 CD MAFRA
MEIAS-FINAIS

1ª Mão
Sporting - FC Porto
01/03 20:45
CD Tondela-CD Mafra 02/03 20:45

2ª Mão
20/04 20:45
19/04 20:45

PUBLICIDADE
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