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PENSAMENTO DA SEMANA

FOTO DA SEMANA

“O Voto É um Momento” ???…
Momento, um Lugar Onde?...
BRASILINO GODINHO

CRONISTA

“O voto é um momento único onde só os cidadãos
decidem o que querem para o seu futuro.”
Esta foi uma expressão dita ontem, no decorrer da
folclórica campanha eleitoral, pelo Dr. António Costa,
recandidatado a Primeiro-Ministro, de Governo PS;
qual preciosidade linguística que é emblemática demonstração de muito mal linguajar dos governantes e
políticos que preponderam no teatro/circo da partidocracia portuguesa.
Desde logo, realço sete palavras:
“O voto é um momento único onde (…)”.

Sempre ao serviço...
BONS MOMENTOS

Referente ao termo voto já ouvi e li várias designações
correlacionadas com a sua utilitária e objectiva aplicação. Mas que lhe fosse definida a especificidade de ser
um “momento” nunca me constou que como tal ele
fosse entendido; além de ao termo não lhe caber sentido de tal aplicação semântica. Mais intrigante: que lhe
fosse adstrita a pressuposta indicação de ser momento
único onde… por acrescento precioso (imagine o leitor desprevenido) só os cidadãos decidem… e se intui
que os não cidadãos e os indivíduos sem-abrigo ficam
excluídos de decidir o que querem para o seu futuro…
A crer na afirmação do recandidatado Dr. Costa o
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voto sendo apenas um momento e lugar único, não
proporciona tempo de reflexão suficiente e não é lugar
onde se propicie a tomada de decisões tão importantes
para o futuro de qualquer indígena.
Todavia, a verdade das coisas desatendidas e deficien-

temente expressas pelo político socialista, claramente
transparece da nulidade que lhe subjaz; pois que o voto
não é momento, nem lugar onde.
Portanto, facilmente interpretando a fala do chefe socialista, se induz que o voto, na sua versão pessoal, não
serve para coisa nenhuma, visto que perdeu a funcionalidade de escolha por meio de sufrágio… e já não
representa ser objecto expressando esse desejo. Repito:
um objecto não é momento, nem lugar onde…
Confrange que governantes e políticos façam tão
mau uso da língua portuguesa. O que decorre do desprezo que lhe dedicam a todas as horas, na sucessão
dos tempos das suas vidas.

CRÓNICA
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ITÁLIA SUPERA 10 MILHÕES DE INFEÇÕES POR COVID-19. FORAM MAIS 77.696
Itália identificou mais 77.696 casos de infeção pelo novo coronavírus, esta segunda-feira. Em causa está uma quebra face aos dados do dia anterior, quando
foram comunicados 138.860 novos casos de Covid-19. O boletim divulgado hoje pelo ministério da Saúde italiano dá ainda conta de mais 352 mortes em 24
horas, o que representa um aumento face às 227 vítimas mortais do dia anterior. Contas feitas, um total de 10.001.344 pessoas contraiu já o vírus Sars-CoV-2
desde que a pandemia chegou a território italiano. Destas, 143.875 acabariam mesmo por falecer depois de terem contraído a doença. No que toca ao número de
casos ativos, este sofreu uma redução nas últimas 24 horas. Atualmente, 2.709.857 estão infetadas com o novo coronavírus, menos 25.049 em relação a ontem.

Portugal, que futuro?
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

C

omeçou o voto por antecipação este domingo, terminando no próximo domingo 30 de janeiro, para a assembleia
da república em Portugal.
Este momento é muito importante pois trata-se de dar um rumo diferente àquele que Portugal
tem seguido nos últimos anos que estagnou o país,
acentuou os problemas intrínsecos à sociedade portuguesa e tornou o país ainda mais dependente do
financiamento externo nomeadamente da “bondade” do Banco Central Europeu. De um modo mais
profundo, acho que a hora é de renovação política num país cujos líderes e respetivos movimentos
políticos apresentam um desgaste visível, evidente pela incapacidade de mostrarem um rumo por
pura e simplesmente não terem qualquer ideal para
a nação lusitana. Navega-se à vista, numa perspetiva em que a manutenção do poder se sobrepõe
a qualquer solução racional para os problemas do
país. Evidente também fica a fuga incessante à discussão séria e racional dos problemas do país que
contribuem para a incessante descida na tabela do
desenvolvimento económico. Não se discute nem se
debate de forma fria e desapaixonada os erros das
últimas décadas para evitar responsabilizar aqueles
que tiveram no poder nesse passado recente assim
como muitos que estão no ativo presente mas que
participaram na construção do desaire que Portugal
vive. Enquanto não se debater desta forma jamais se
evitarão os erros cometidos e jamais Portugal adotará um rumo que lhe permita finalmente seguir na
rota do progresso e apresentar resultados que façam
jus ao esforço e sacrifício dos portugueses. Em vez
disso insiste-se nas falhadas receitas do passado, ou
nos papões políticos fruto das obsessões das ideologias políticas baseadas muitas vezes numa visão
simplista da vida sem qualquer ligação com a realidade e com influência dos desequilíbrios pessoais
dos respetivos líderes.
Temos o eterno debate entre esquerda e direita em
Portugal, fruto da cristalização de uma sociedade
em torno de um acontecimento que faz praticamente meio século, que teve os seus méritos e desméritos, mas cujo saldo se pode afirmar trouxe novos
horizontes à sociedade portuguesa. No entanto esta
ficou parada no tempo. Comecemos pela chamada
direita portuguesa. Como já referi, a direita portuASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

PROFESSOR AIDARA

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

514-374-2395
Falo Português

guesa em muitos países seria uma esquerda moderada, mas sem querer criar complicações desnecessárias, há que assinalar alguns factos interessantes.
Esta direita tem dificuldades em se afirmar atualmente pois foi também contagiada com o vírus do
papão do Passos Coelho criado pela esquerda; não
foi capaz de desmistificar o que foi a governação de
Passos Coelho, cujos resultados até foram melhores do que se vive atualmente, mas que foram tapados por uma neblina difusa que não permite ver os
quês e porquês da sua governação, as limitações e
condicionantes da altura, assim como hoje em dia
ninguém é capaz de perceber que Portugal Passos
Coelho realmente pretendia pois ficou subjugado a
um programa que restringia as suas escolhas resultante dos erros cometidos por governos anteriores.
Assim, a direita descaracterizou-se, tornou-se incapaz de digerir os acontecimentos e transformá-los
num objetivo maior e melhor que o cidadão português pudesse sentir e ambicionar. Face à sua inépcia
e inércia, a direita tradicional abriu espaço a novas
forças políticas, que ainda verdes e por vezes com
falhas derivadas da sua “mocidade” institucional,
querem trazer um novo fôlego à vida política. A esquerda portuguesa é a mais cristalizada no 25 de
Abril. Pena que não tenha percebido o 25 de Novembro também. É esta incapacidade de perceber
os acontecimentos que dita a sua incapacidade de
criar um rumo diferente e melhor para Portugal
pois vive no passado e não percebe o presente colocando-se automaticamente numa posição incapaz
de criar um futuro. Aquilo que não resulta, comprovado não só pela teoria mas também pela prática,
deve ser rejeitado. Não vale a pena aprofundar mais
a discussão, basta pensar na devastação nas antigas repúblicas socialistas europeias: perguntem aos
seus cidadãos se eles querem regressar a essa época
e a esse regime? Para sermos honestos temos que
reconhecer o esforço e os resultados obtidos pelos
movimentos esquerdistas ao longo do último século no reconhecimento das difíceis condições dos
trabalhadores que têm vindo a ser melhoradas ao
longo do tempo. Há casos de sucesso, há casos com
espaço a grandes melhoramentos, mas no cômputo
geral há que dar o mérito a esses movimentos que
contribuíram para melhorar a condição humana
em geral. Mas como em todas as criações humanas,
a paixão, o oportunismo e o desequilíbrio pessoal
de líderes carismáticos imiscui-se nesses movimentos alterando sub-repticiamente os seus fundamentos levando-os para uma direção que viria a
revelar-se nefasta e trágica em muitas sociedades.
O erro mora, assim, ao lado do acerto e apenas a

análise séria, racional e desinteressada permitirá a
devida correção pela separação do trigo do joio. Ora
é exatamente isto que falta à esquerda portuguesa
que proclama soluções obsoletas e desastrosas como
vimos em outras países.
É assim chegada a hora de renovar. Renovar Portugal, com reformas que desalojarão muitos interesses
instalados, mas que se torna necessário para libertar
recursos para aquilo que o país necessariamente necessita. Há que renovar a mentalidade, do simples
cidadão aos movimentos políticos, às instituições
na sociedade assim como o próprio tecido empresarial. Perguntará o amigo leitor: será desta? Sou
otimista, mas também sou realista, pelo que duvido que seja já no imediato. Ambiciono um futuro
melhor para a pátria que assistiu à minha chegada
a este mundo, assim como a que me adotou no presente, mas tenho que reconhecer que uma mudança
de mentalidade se impõe e que esta demora tempo. Votar é um passo; mas votar sem se informar,
sem pesquisar e sem refletir é um tiro no escuro que
um dia pode retornar sobre nós mesmos. Votar é
uma necessidade, mas também uma obrigação moral para todos aqueles que estão em condições de
o fazer, consequentemente torna-se uma responsabilidade e como tal devemos estar conscientes e
assumir os resultados dessa escolha. Jamais é tarde
para recuperar o caminho certo, mas há que fazê-lo,
sem atavismos, sem preconceitos, renovando sempre para um futuro melhor. Oxalá que seja desta,
Portugal!

PORTUGAL
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Portugal ultrapassa "nível crítico"
de gravidade da pandemia
S

egundo esta avaliação de risco, no domingo o
país estava nos 102.14 pontos, acima dos 100
pontos definidos como o nível crítico neste
indicador composto por cinco parâmetros: novos
casos, óbitos, internados em enfermaria e cuidados
intensivos, índice de transmissibilidade (Rt) e incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2

Quando esta avaliação ultrapassa os 100 pontos, o
"Serviço Nacional de Saúde tem de alocar mais recursos e começa a ter de passar os doentes que não têm
covid-19 para segundo plano. Há muitos tratamentos
que começam a ser adiados", adiantou hoje à Lusa o
matemático Henrique Oliveira, um dos responsáveis
pela elaboração deste indicador da pandemia.
"O ideal era termos tido uma taxa de contágio que
mantivesse a resposta dos serviços de saúde sem hipotecar os cuidados das outras doenças, o que está a
começar a não acontecer. O indicador está a oscilar
à volta dos 100", avançou o especialista em sistemas
dinâmicos.
Segundo disse, o aumento "muito grande dos internamentos" no domingo, dia em que se registou mais
192 pessoas internadas em enfermaria, para um total
de 2.219, "torna-se muito evidente no indicador".
Henrique Oliveira prevê que Portugal atinja o pico
da atual vaga pandémica no período entre o início de
fevereiro e o dia 12 do mesmo mês.
Esta é a segunda vez em que Portugal ultrapassa o
nível crítico nesta avaliação desde o início da pandemia, com a primeira a verificar-se entre o final de outubro de 2020 e fevereiro de 2021, quando se registou
a maior pressão sobre os serviços de saúde.
Nesta altura, o número de doentes internados nos
hospitais portugueses atingiu um máximo de 6.869,
com mais de 900 pessoas em unidades de cuidados
intensivos, registando-se ainda mais de 300 mortes
em dois dias (28 e 31 de janeiro), números muito su-

periores aos atuais.
O indicador desenvolvido pelo Instituto Superior
Técnico e Ordem dos Médicos continua a ter em
conta a atividade da pandemia a partir da incidência
e da transmissibilidade (Rt), mas engloba também
a gravidade da doença, determinada em função da
letalidade e dos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos.
De acordo com os autores, no cálculo da incidência
e da transmissibilidade do vírus, passa a ser utilizado
o número de novas infeções a sete dias, e não a 14, e
um Rt diário.
Segundo Henrique Oliveira, apesar de ter agora ultrapassado o nível crítico dos 100 pontos, provavelmente o indicador não atingirá os 120, o valor previsto neste sistema para o nível de catástrofe na resposta
de saúde.
Ou seja, uma situação mais favorável do que a registada a 21 de janeiro de 2021, quando o indicador de
avaliação da pandemia atingiu os 167,48, o máximo
desde o início da pandemia.
Este método de avaliação foi apresentado publicamente a 14 de julho de 2021 pelo Instituto Superior
Técnico e pela Ordem dos Médicos, que o propuserem às entidades competentes como matriz de análise de risco da pandemia.
Na altura, o Ministério da Saúde garantiu que os parâmetros que constam deste indicador já eram considerados nas decisões sobre pandemia.
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Já que estamos nesta situação,
será que vamos chegar a Covid-2025?
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

O

título deste artigo é uma maneira sarcastica de dizer que estamos nesta situação para muitos
anos,... ou até que todos apanham esta doença, emesmo isso,... quem sabe?
Em maio de 2020 estive com o proprietário da Padaria Notre Maison e disse que todos vão apanhar esta
"grippe" mas o governo está a tentar de minimizar a
força do impacto no sistema hospitalar, principalmente em Montreal e na cidade de Quebeque, o resto é pequenos pormenores.
Hoje em dia, é claro que a vacina não está a matar
toda a população e que ninguém ficou um "ZOMBIE"
ou um "MUTANTE" por causa da vacina.
Hoje em dia, através do mundo, todos estão a dizer
que a vacina ajuda.
E, isso é verdade.
Ajuda.
Li um artigo a semana passada que uma família tiveram a Covid, 16 pessoas, homens, mulheres, crianças.
Todos apanharam!
Nestas pessoas 3 não foram vacinadas.
1 ficou 6 dias no hopital com vários problemas e que
mesmo hoje, tem ainda pequenas sequelas de tudo o
que aconteceu.
Não podemos compreender tudo o que está na vacina mas na realidade, eu não sei como um carro é constuído.
UB_POR_A
vosdeixar
Portugal_10”
x 6,56”
Será
que eu vou
de usar o carro?

COMUNIDADE

Acho que não.
O que eu adorei foi no dia 4 de janeiro quando o presidente da França, Emmanuel Macron, disse na televisão. "Emmanuel Macron a assuré, dans un entretien

linha" que o primeiro ministro do Quebeque 'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout'. E, esta notícia saiu
através do Mundo.
Ao menos todos os países apresentaram esta ideia,

accordé au Parisien mardi, compter vouloir 'emmerder
les non-vaccinés jusqu'au bout' ".
E, para finalizar o governo do Quebeque está a estudar uma maneira de massacrar o juízos aos N-VAX.
Ele está a estudar uma taxa nos impostos para todos
que não receberam a vacina. Isto quer dizer, "entre as

como inovadora...
WOW!!!!
Neste momento o governo não está a divulgar quantas pessoas que estão afeitadas, comparado aos outros
países que continuam a divulgar o número mesmo se
faz medo, ao menos continuem.

Nós h o n ra mo s a vid a
à vo s s a m ane ira
Esc olha um loc a l d e r e co l h i m e n to
o rient ad o p a r a o f u tu r o e
respeit a nd o o s e u pa tr i m ó n i o.

OS NOSSOS CONSELHEIROS ESTÃO AQUI PARA
VOS AJUDAR. ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
PARA SABER MAIS SOBRE O CEMITÉRIO-JARDIM
CONTEMPORÂNEO DE LAVAL.

2500, avenue des Perron, Laval
514 735-2025
urgelbourgie.com/cimetiere-de-laval

SSY
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JENNIFER GARNER FAZ BOLACHAS CASEIRAS E ENTREGA A PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Jennifer Garner decidiu meter as mãos na massa e fazer bolachas caseiras para entregá-las a profissionais de saúde. Este domingo, a atriz publicou
um vídeo na sua página de Instagram onde se mostra a cozinhar as bolachas e a dar as mesmas ao LAC+USC Medical Center, Hospital público em
Los Angeles, Califórnia.
Na legenda do vídeo, Jennifer Garner escreve: "Para um dia feliz, mostre às equipas de primeiros socorros locais um pouco de amor. Eles ainda estão
no meio disto".

PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DO
ABORTO NA CARTA DA UNIÃO
EUROPEIA – UMA CONTRADIÇÃO
ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha
Na Época das Contradições o Contrário torna-se habitual.
O presidente francês Macron, numa
mensagem ao Parlamento Europeu
em Estrasburgo, a 19 de Janeiro, pediu
que a protecção do ambiente e o direito ao aborto sejam
incluídos na Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia (1). Na defesa dos dois direitos manifesta-se
uma contradição flagrante.
Um direito oficial geral que permite aos nascidos disporem dos nascituros como desejarem é contra a vida
porque, na generalidade, justifica uma equiparação das
diferentes formas de vida pelo estádio mais baixo. Deste modo, Macron alinha-se indirectamente nos círculos
alternativos que promovem a rejeição dos princípios do
tradicional Estado de direito. De facto, é um contrassenso recorrer-se à eliminação da vida humana para se resolver um problema humano! Que lógica há entre defender a natureza e ao mesmo tempo a legalização contra
ela (trata-se aqui de leis e não de excepções a elas!).
Será de esperar da natureza do direito defender a afirmação da vida natural e social; que o direito contemple
a liberdade da mulher também faz parte da essência do
direito e da liberdade humana. O princípio de “o meu
ventre pertence-me a mim” é válido antes e depois da
fecundação!...
O Papa Francisco concretiza: "A dignidade de cada ser
humano é intrínseca e aplica-se desde o momento da
concepção até à morte natural". (Doutro modo, instituições, grupos sociais apoderam-se do direito de determinar sobre a vida ou sobre a morte dos outros!)
O que está aqui em causa não é o direito individual de
cada mulher poder abortar e não ser julgada; o problema
neste intento do presidente francês é dar poder ao Estado de, na consequência, poder vir a fazer regulamentações arbitrárias segundo a ideologia governante, cada
vez mais orientada por critérios materialistas e utilitários
à margem de princípios humanitários banalizando para
isso a vida humana de modo a não ter de a considerar
nos actos de poder. Na consequência pode até tornar-se delito o acto de alguém rezar pela protecção da vida
num lugar onde vidas geradas sejam sacrificadas independentemente de razões.
Por um lado, muitas pessoas têm a ideia de já haver
demasiadas pessoas na Terra e, por outro, está-se a
compensar a falta de nascimentos no Ocidente com o
recrutamento de imigrantes devido às necessidades
económicas! Numa lógica mais humana, porque não favorecer a deslocação de mais empresas para sociedades mais fecundas?
Ao introduzir o direito de matar no rol dos direitos humanos relativizam-se esses próprios direitos; o mesmo se
diga quanto à aceitação da pena de morte!
A sociedade europeia parece encontrar-se envelhecida não só sociológica, mas também espiritualmente, ao
considerar o humano como um ser para a morte e como
tal implementar o suicídio de valores que a engrandeceram e tornaram singular ao afirmar a vida humana como
um dom que nos supera! Encontra-se em processo o
desrespeito pela dignidade da vida humana… Toda a
cultura tem um tecto metafísico ou espiritual; uma vez
tirado esse tecto tudo fica exposto ao aspecto do temporal de forças desordenadas ou de ciclones locais. Uma
vez chegados ao reino das ovelhas serão também supérfluos os pastores! Ao destronarmos o humano como
valor supremo deixa este de o ser à imagem divina tornando-se possível reconfigurá-lo por modelos de vida
menos elevados, até se chegar ao estádio da amiba.
Uma sociedade, onde governos e parlamentos considerem a humanidade como uma praga e se transformem
eles mesmos na religião das religiões, prepara a largos
passos o seu fim porque passa a não ter espaço para
crescer dado o institucional ser apenas um serviço! Por
um lado, preocupamo-nos em criar condições climáticas,
de ambiente e de protecção à natureza, o que é bom e
justo, mas, por outro, criamos condições para maltratar o
meio ambiente do útero materno!
No meio de tudo isto encontram-se em conflitos interesses materialistas e interesses espiritualistas!
Na Época das Contradições o Contrário torna-se habitual; o que vale só são afirmações! Os cangalheiros da
cultura europeia (2) preparam o seu enterro destruindo
os valores que a tornaram adulta! Os que defendem os
mais débeis são desmontados (2).

Duas empresas portuguesas

fecham as portas
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

E

sta semana tenho muito a dizer
sobre a situação da comunidade,
dos nossos comércios e do jornal.
Em primeiro lugar o jornal A Voz de Portugal vai
indo, sobrevivendo pouco a pouco. Já passsamos 5
vagas, e claro, cada vaga faz mal a situação do jornal.
como todos podem ver, novembro e dezembro foram
meses muito dificeis. Decidimos de mudar a nossa publicação 3 vezes por mês e se há possibilidades, vamos
imprimir a todas as semanas.
Mas, as vezes devemos decidir ou sim ou não.

A partir da semana passada o jornal começou a publicar às quintas-feiras et será distribuído durante a noite
da quinta-feira. Até que esta situação da Covid-19 se
finaliza vamos continuar com esta maneira de fazer e
de organizar. A parte mais interessante será que o jornal estará disponível no seu site-web, Facebook e nas
redes sociais a partir da quarta-feira à noite.
Em segundo lugar a Covid está a fazer mal a muita
gente e principalmente aos negócios em geral. Esta
semana fiquei de boca aberta quando vi a notícia do
fecho do restaurante Le Grill Barroso que situa-se no
8670 Sherbrooke, parte este de Montreal, e que era o
único restaurante português nesta zona durante muitos anos.
O restaurante festejou 15 anos há pouco tempo, e cla-

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

ro com esta situação não puderam festejar em grande
este grandioso aniversário.
Noutro lugar, foi anunciado que a mercearia muita
conhecida que está situado no Plateau vai fechar as
portas no fim do mês.
O que é muito triste para a comunidade, se esta situação continua, há possibilidades que haverá mais fechos
na comunidade. A única parte interessante é que os
restaurantes vão reabrir segunda-feira que vem. Isso já
é uma boa notícia para o Quebeque.
Até a próxima edição.

LA VOIX DU PORTUGAL | 27 DE JANEIRO DE 2022 | 7

Um Novo Serviço
para os Restaurantes
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

E

sta semana o programa A Voz de Montreal convidou uma
pessoa conhecida na comunidade e ao
mesmo tempo bastante desconhecido.
Sim,... Luis Pedro Castanheira faz parte
de uma das famílias mais conhecidas na
comunidade, é da família Castanheira.

Eu o conhecia no Coco Rico, sempre
trabalhando e sempre com o sorriso. Há
duas semana ele telefonou para o jornal
e queria apresentar um novo projeto que
poderia ser muito positivo para todos os
restaurantes da comunidade.
Muitos sabem que a antiga geração não
sabem muito lídar
com as novas tecnologias. Eu sei que estas novas maneiras
de transitir e gestão
faz medo, mas posso dizer que foi uma
das entrevistas mais
interessante que vi.
Ele soube informar de uma maneira simples como
o UBER EATS, DoorDash, e outras
companhias de entregas funcionam e
ele quer apresentar estas plataformas a
todos os restaurantes da comunidade, e
não só!
Nestes dois últimos anos a tecnologia e as plataformas de entregas estão
a ajudar todos os restaurantes, que seja
um "Fast Food", como o McDonalds,
ou mesmo um dos restaurantes mais

conhecidos em Montreal como Scores,
La Cage, Rockaberry, Café Milano, Thai
Express, Poutineville, Holy Choco e a
lista continua.
Não é só installar estes serviços e o dinheiro vai cair do ceu.
Deves estar atento e organizar tudo
para chegar a bom porto e de lá chega
Luis Pedro Castanheira.
Ele vai organizar tudo e verificar tudo
para que o restaurante faz dinheiro, é

claro que o dinheiro entra, mas, será que
poderias fazer ainda mais para passar
esta época tão complicada.
A companhia chama-se E-Local Solutions e oferece um leque de serviços on-demand para restaurantes, supermercados e pequenos comércios. Utiliza o

seu expertise em marketing e gestão no
apoio à implementação de soluções de
delivery, gestão de inventário, projeções
de vendas, controle de custos e marketing e gestão de redes sociais.
Porquê pedir aos outros quando temos
uma comunidade que possa ajudar uns
aos outros.
Liga para ele não custa mas vai beneficiar todos no final. 438-225-4698

COMUNIDADE

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca
Mercearias

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

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

GILBERTO

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

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

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

ANEDOTAS
EMPREGOS

T.: 514.668.6281

Um tipo fez análise durante cinco anos, até que descobriu que ele, o pai, o avô e os cinco tios tinham tendências homossexuais. O psicólogo estupefacto perguntou-lhe: Mas não há ninguém na sua família que goste de
mulheres? Claro que há, as minhas quatro irmãs!!!

Restaurante

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808
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

Entra um anão num bar. Vendo um balcão muito alto,
começa aos saltos: - Um sumo! Um sumo! Ninguém aparecia. Ele dá uma volta ao balcão e vê outro anão aos
saltos: - Fresco ou natural? Fresco ou natural?
Sabem aquela do professor de aeróbia que se tornou assaltante? Aproxima-se sorrateiramente das vítimas e diz:
Mãos ao ar, direito, quieto, e um e dois e três...

Arroz Frito com Ananás

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:
200g de miolo de camarão 40/60; óleo vegetal ou de amendoim q.b.; pimenta q.b.; 200g de arroz Thai; 50g de ervilhas; 2 dentes de alho; 90g de
pimento vermelho; 30g de cebolinha; 100g de ananás ou abacaxi; 5g de
cebolinho; 1 colher de sopa de coentros picados; 5/6 colheres de sopa
de molho de soja; sal q.b. ou molho de peixe; 1 colher de sopa de açúcar
mascavado; 2 mãos cheias de amendoim ou caju; raspa de 1 limão.

MEMORANDUM
Missa do 31° aniversário de falecimento

CORNÉLIO MEDEIROS
1 de fevereiro de 1991

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

Cornélio já lá vão 31 anos
de saudades, e que partiste deste mundo. Sou eu, a
tua esposa e filho, genros,
noras, 19 netos que nunca
esqueceram de ti.
Estás sempre no nosso coração e toda a tua restante
família.
Descanse em paz.
Da tua linda família.

PREPARAÇÃO: Comece por aquecer bem
uma frigideira ou wok antiaderente, adicione
um fio de óleo e de seguida um dente de alho
picado, deixe alourar uns segundos e junte o
camarão descascado, tempere com uma pitada
de pimenta, salteie até ficar bem dourado em
ambos os lados e reserve. Coza o arroz com
água ou a vapor, caso queira usar molho de
peixe, não adicione sal na cozedura. Não coza
demasiado o arroz, retire do lume antes de chegar ao "al dente", porque como ainda vai saltear
irá acabar pode cozer um pouco mais na frigideira. Quando o retirar do lume, escoe-o e de
seguida passe-o por água corrente e reserve.
Faça o mesmo processo às ervilhas. Na mesma
frigideira usada para a preparação dos camarões, sem lavar, volte adicionar um fio de óleo,
o alho e a cebolinha picados e saltei durante
1 minuto, junte o molho de soja e o de peixe
(caso não esteja a usar sal), junte também o
açúcar e mexa até este derreter. De seguida
junte o pimento picado em pedaços pequenos
e 1/3 colheres de sopa de água, para cozinhar
um pouco o pimento (1 a dois minutos). Junte o
ananás cortado em pequenos cubos e deixe caramelizar. Por fim adicione o arroz e as ervilhas,
saltei sem parar de mexer durante uns 2 minutos e retire do lume. Junte as ervas aromáticas,
a raspa de limão, o miolo de camarão reservado
e os amendoins partidos grosseiramente e envolva muito bem ao arroz. Sirva de seguida com
ou sem pauzinhos.

ORAÇÃO

Novena à Santo António de Padua e Santo Jude
que o coração sagrado de Jesus seja adorado, glorificado, amado, preservado, honorado, e invocado através do mundo inteiro, agora e para sempre.
Santo António e São Judas milagreiros ora por
nós.
Recite esta oração 9 vezes de seguidas e durante
9 dias, no 8º dia, a sua oração será atendida. Esta
novena nunca conheceu falência. A publicação
deve ser prometida. Obrigado Sagrado Coração
de Jesus, Santo António de Padua e Santo Jude.
N.O.

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

PRECISA-SE DE UMA SENHORA PARA
FAZER LIMPEZA DE UMA CASA EM
OUTREMONT. 514-813-8851
CAFÉ CENTRAL
ESTAMOS A PROCURA DE UMA PESSOA PARA
TRABALHAR NO CAFÉ CENTRAL COMO LAVA
PRATOS E OUTRAS TAREFAS GERAIS.
514-927-8561

PRECISA-SE DE UM COZINHEIRO
COM OU UM POUCO DE
EXPERIÊNCIA NA GRELHA,
LAVA-PRATOS,
SERVANTE DE MESA.

514-773-4884

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa, ao menos 2 dias
por semana.

514-830-8448

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†

CEZALTINA C. COSTA
1929 – 2022

Faleceu em Montréal, no dia
22 de janeiro de 2022, com 92
anos de idade, Cezaltina Costa,
viúva de Luis Pimentel, natural
da Maia, São Miguel, Açores,
sócia de longa data da Casa dos
Açores du Quebeque e do Grupo
Reviver. Deixa na dor as suas
filhas Olivia (falecido Eduardo),
Maria Francisca (Arnaldo), Glória
(Roberto) e Debbie (Tony), os/as
netos/as Louis (Gaby), Suzanne
(Marco), Nelson, Janice, Priscilla
(Giancarlo), Vanessa (Domenic),
Kyle (Erika) e Emily (Marc), os/as
bisnetos/as Lauren, Alessia, Hailie, Ariel, Jayden, Victoria,
Kayla, Evan, Mason e Eva, os/as irmãos e irmãs: falecida
Teresa, falecido José, Manuel, falecido Alberto, falecida
Elvira, Agostinho, Francisco e falecido Ricardo, os/as
cunhados/as, os/as sobrinhos/as, os/as primos/as, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Blvd. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues: Cel. 514-918-1848
Devido às circunstâncias atuais, o velório intímo
reservado aos familiares, teve lugar la terça-feira dia 25
de janeiro de 2022 das 14h às 17h e das 19h às 21h,
assim como na quarta-feira a partir das 9h. A missa de
corpo presente será celebrada em privado, na quartafeira dia 26 de janeiro de 2022 às 13h30 na Igreja
Santa Cruz. Será em seguida sepultada no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. 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 Hajam.

EMPREGOS
EMPREGOS

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.

MARIA GEORGINA
VIEIRA MARTINS
1929 - 2022

Faleceu em Montreal, no passado 18 de janeiro de
2022, com 93 anos de idade, a senhora Maria Georgina,
natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores. Ela vai
re-encontrar o seu esposoque já faleceu, o senhor
Fernando Martins e ao mesmo tempo estará com seu
filho Arthuro.
Ele deixa na dor seus filhos/as António (Doreen),
Fernando (Kathy), José (Cheryl), Manuel (France),
Abílio (Maria), Hermano (Renata), Georgina, Laudalino,
Susie, 27 netos/as, 18 bisnetos/as, 1 trisneto, assim
como familiares e amigos. O funeral teve lugar terçafeira 25 de janeiro 2022. Foi sepultada no Mausoléu
do Jardim Urgel Bourgie situado no 2500 Avenue des
Perron em Laval. 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.

†

JOÃO DO REGO
1924-2022

PODEM NOS CONTACTAR
RAFFI@PAJAR.COM

514-823-1855

ENCONTROS

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

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

Faleceu em Ottawa no dia 18 de janeiro de 2022, com
97 anos de idade, o senhor João Do Rego, natural de
Bretanha, São Miguel, Açores, Portugal, esposo da já
falecida senhora Maria Alexandre Rego e vovô do já
falecido Mathieu. Deixa na dor seus filhos/as, Dulce
(Bleser), Natalia (Courey), Matilda (Downs) e Joseph,
seus netos/a Ryan, Kelly, Kevin, familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório teve lugar terça-feira 25 de janeiro de 2022
das 11h às 16h. Uma celebração religiosa foi celebrada
de corpo presente às 15h30 na capela do Mausolée e
vai ser sepultado em cripta no cemitério Mausolée StMartin em Laval. A família vem por este meio agradecer
a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. Bem Haja.

CRÓNICA
CRÓNICA
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Campanha muito renhida
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Vitória. Amor: Poderá ser surpreendido
com uma declaração de amor. Dê a si próprio
a oportunidade de ser feliz. Saúde: Evite as
gorduras. Dinheiro: Mantenha a calma para conseguir
resolver um problema no trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros,
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor:
Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de
paixão. Saúde: Relaxe mais, liberte o stress acumulado no
dia a dia. Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4
GÉMEOS: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático. Amor: A sua felicidade
poderá despertar comentários invejosos. Protejase. Saúde: Cuide do seu sistema cardiorrespiratório.
Dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco
sincero. Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que
significa Sucesso. Amor: Empenhe-se a cem por
cento no seu relacionamento amoroso. Saúde:
Faça uma desintoxicação ao seu organismo. Dinheiro:
Fase favorável ao fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o
mau-humor. Procure que a serenidade e a paz de
espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde: Deve
gerir bem as suas energias para não se sentir desgastado.
Dinheiro: Controle melhor a sua vida financeira. Números
da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48
VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que
significa Derrota. Amor: As suas mudanças de
humor poderão trazer-lhe alguns problemas. A
paz começa no seu próprio coração. Saúde: Receberá
os resultados de um exame e sentir-se-á muito aliviado.
Dinheiro: Evite tomar uma decisão sem antes analisar tudo
o que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8
BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que
significa Energias Negativas. Amor: Confie mais
na sua cara-metade. Para quê discutir? Um
pequeno gesto ou uma boa ação são bem mais
importantes do que as palavras! Saúde: Poderá sentir-se
psicologicamente fragilizado.
Dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem da sua boa
vontade. Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas,
que significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Uma discussão com o seu par deixá-lo-á
preocupado. Saúde: Poderá passar por uma fase de
desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense
no futuro. Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: Aproveite para estar mais
tempo com os seus. A vida é uma surpresa, divirtase! Saúde: Modere as suas emoções. Dinheiro: Ritmo de
trabalho intenso, mas o resultado será muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Procure dar mais
ânimo e vitalidade à sua relação afetiva. Tenha
ideias e coloque-as em prática. Evite a monotonia! Saúde:
Cuidado com as costas, não faça grandes esforços.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer
hoje, será prejudicado pela preguiça.
Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7
AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que
significa Conclusão.
Amor: Exija mais sinceridade na relação com os
outros. A confiança é essencial.
Saúde: O cansaço pode ser aliviado com um bom banho
relaxante.
Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19
PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por um
erro cometido no passado. O poder da transformação
leva o velho e traz o novo.
Saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter problemas
dentários.
Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

O

Governo da República,
tardiamente e a más horas, determinou que os
cidadãos em isolamento profilático, infetados ou
não, podem exercer o seu direito de voto no dia 30
de janeiro, abrindo uma exceção já muito criticada pelos médicos de saúde pública.
O problema passou diretamente para as autarquias
que têm muito pouco tempo para adequarem a logística da votação às novas diretivas de proteção
dos membros das mesas de voto, designadamente
cabendo-lhes garantir a distribuição de máscaras
cirúrgicas ou máscaras FFP2 aos eleitores que se
apresentem nos locais de votação, sem máscara ou
com máscara comunitária.
Além disso, as autarquias ficam com a incumbência de aumentar o número de locais de votação, especialmente nas zonas mais populosas, e, no dia das
eleições, ter membros de mesa de voto suplentes em
número suficiente, caso seja necessário substituir os
que possam eventualmente adoecer e não possam
comparecer.
As críticas centram-se sobretudo no facto da Assembleia da República, antes da sua dissolução, bem
poderia ter previsto a situação do voto dos confinados, evitando que à última hora o Governo da
República tivesse que decidir. Numa autêntica navegação à vista, foi determinado que os cidadãos em
confinamento obrigatório podem votar, recomendando o horário de votação, ou seja entre as 18h e
as 19h, criando condições para que se possa votar
com segurança.
Tal medida está de acordo com o parecer da Procuradoria Geral da República, tendo-se o Governo
escudado em tal apreciação e assim os eleitores confinados já podem ir votar, nas condições sanitárias
definidas pelas autoridades de saúde, garantindo o
Governo que serão cumpridas as regras e que o risco será mínimo, o que não quer dizer que se garanta
que não haja risco nenhum.
Por outro lado, pretende-se que os membros das
assembleias de voto estejam em completa segurança
e disponham de equipamentos reforçados de prote-

ção individual, já que as autoridades de saúde acreditam que não haverá riscos acrescidos de contágio,
atendendo a que os portugueses têm dado sinais de
grande maturidade, ao longo desta pandemia.
Entretanto, o Governo veio reforçar o apelo ao
uso do voto antecipado, através da modalidade de
voto em mobilidade, em que qualquer pessoa podia inscrever-se para votar no local que escolhesse e
sem necessidade de qualquer justificação. Contudo,
os confinados não puderam votar no dia 23 porque
estavam confinados naquela data.
Foi assim que muitos portugueses já votaram nas
legislativas nacionais no passado domingo, graças à
alteração das normas, tendo em vista para permitir
que os eleitores pudessem votar antecipadamente
em mobilidade para todos os concelhos. Como se
sabe, esta possibilidade só era permitida a doentes e
internados em hospitais, nas prisões ou em confinamento obrigatório ou ainda vivendo em estruturas
residenciais.
Por precaução, a medida do voto dos confinados
foi desaconselhada pelos médicos de saúde pública, mas o Governo entendeu que há uma questão
juridico-constitucional que deveria cumprir, com
base no parecer da PGR. No entanto a crítica vai no
sentido que se deveria ter preparado a lei eleitoral
para que o voto eletrónico fosse possível ou montado uma estrutura para recolher votos no domicílio,
entendendo que houve uma falha total na preparação das eleições, o que evitaria este precedente que
irá condicionar novas dificuldades ao exercício profissional.
Por seu lado, as autoridades de saúde têm argumentado que a interrupção do isolamento profilático para votar presencialmente é semelhante à
saída de pessoas confinadas para realizar testes à
covid-19. Contudo, há muitos portugueses que sentem muito receio e insegurança e não queram correr o risco de votar no dia das eleições, pelo que esta
hipótese pode ajudar a que a abstenção não seja tão
elevada como se pressente que seja.
A campanha tem sido intensa mesmo em tempo de
pandemia, não se respeitando as normas sanitária,
numa autêntica caça ao voto, porque a incerteza dos
resultados levam os Partidos a usarem todas as suas
armas para atingirem os objetivos a que se propuserem. Os dados estão praticamente todos lançados e
veremos o que nos reserva a noite eleitoral.
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O final de ano da Apple
poderá ficar para a história

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. Reforçou a presença no Leste da Europa para responder
a Moscovo. Rapaz pequeno (regional). 2. Princípio (fig.).
Coisas insignificantes. 3. Falhou estratégia anticorrupção
ao excluir do novo regime partidos e um certo banco. 4.
Para barlavento (Náut.). Ela sem ele. Depois de. 5. “Não
é o que se diz, mas a (...) de o dizer”. Nome da letra N. 6.
O âmago. Bário (s. q.). Dirigir-se. 7. O tio dos americanos.
Designar. 8. Vendeu os direitos de gravações à Sony (dois
nomes juntos). 9. Presidente da República. Latir. Prefixo
que exprime a ideia de privação. 10. Ornato ou bordado a
fio de ouro ou prata, em relevo. Excesso na comida e bebida. 11. Sons estridentes de trombetas.
VERTICAIS:
1. Estranhamos. A favor. 2. Avenida (abrev.). Los Angeles.
Inaugura. 3. Nome próprio de um lugar. Numeração romana
(200). 4. Preposição que indica lugar. Divindade dos Assírios
e Fenícios. 5. Travão. Parlamento russo. 6. Reprovar num
exame (académico). Fibra sintética poliamida. 7. Espécie
de sapo da região do Amazonas (Bras.). Pus fora de uso. 8.
Recusa. Penoso (fig.). 9. Esconda. Estrada Nacional. Pátria
de Abraão. 10. Deu início à construção de muro na fronteira
com Bielorrússia. Tipo de cerveja. 11. Eles. Montanhesas.

J

á nos habituámos a ver a Apple a anunciar novos
produtos durante o seu tradicional evento de setembro mas, de acordo com a 'newsletter' do jornalista Mark Gurman da Bloomberg (via
9to5mac), a edição 2022 da apresentação
será algo como nunca antes visto.
Como refere a publicação norte-americana, a Apple revelará em setembro “a
mais vasta gama de novos produtos da sua
história”, o que significa que poderemos
contar com muitas novidades.
Entre os produtos esperados para esta
apresentação encontramos com certeza
um novo iPhone, MacBook Pro, iMac,
Mac Pro, um MacBook Air renovado,
uma nova geração dos AirPods Pro, três
relógios Apple Watch, iPad e iPad Pro.
Ainda falta um pouco até este evento da Apple, sendo

que entretanto a empresa fará uma apresentação em
março ou abril. A acreditarmos nos rumores, será nesta apresentação na primavera que serão mostrados o

novo iPhone SE assim como um iPad Pro com novo
design.

Robert Pattinson diz que origem
do Batman "não faz sentido"

R

obert Pattinson discutiu a origem do seu Batman em uma entrevista ao site MovieMaker,
onde disse que precisou deixar algumas pré-concepções para trás e abraçar o lado mais estranho
do personagem.
"Mesmo nos quadrinhos, havia algo
que eu realmente gostava: principalmente nas primeira iterações, Bruce está apenas sentado em sua sala de estar quando
um morcego entra voando pela janela, e
isso causa um estalo nele. Ele diz: 'É isso!
Vou ser um morcego!'. Isso não faz sentido nenhum", zombou o ator.
O seu Batman, enquanto isso, traz
uma dimensão psicológica a essa origem. "Em algumas histórias de origem, Bruce some e
faz o seu treinamento, e daí volta para Gotham com
este personagem plenamente desenvolvido, uma delineação muito definida entre sua identidade secreta e
sua identidade de herói. Ele consegue se controlar. No
nosso filme, essas linhas se borraram. O próprio 'eu' de
Bruce está se desintegrando", comentou.
Em outro trecho da conversa com o MovieMaker,

Pattinson contou como foi retomar as filmagens de
Batman após paralisações por causa da pandemia de
covid-19 - o astro, inclusive, foi um dos que contraiu
a doença nas gravações. Ele comparou o retorno com
"uma operação militar".
"A produção nos deu fones de ouvido para que conseguíssemos ouvir as
direções de Matt [Reeves] de longe,
sem precisar de uma interação direta.
Foi muito estranho, porque algumas
cenas não tinham ninguém atrás das
câmeras. Eles deixavam tudo na posição em que queriam e iam embora,
às vezes as controlavam remotamente. Especialmente quando estávamos
em sets gigantescos, é muito estranho estar sozinho",
comentou.
Além do protagonista, o novo Batman é estrelado
também por Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Paul Dano
(Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Andy
Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguim).
O filme deve chegar aos cinemas em 4 de março de
2022.
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E Mais Reflexões Breves...
HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

N

aturalmente,
continuam
as mil e uma
novidades, a maior parte das quais
sem um ínfimo de interesse para a
vida de cada um de nós. De resto, a
coisa vale para cá e para quase todo
o mundo. Deste modo, cá está mais
um texto dos meus, à semelhança
dos dois anteriores.
A DOIS TEMPOS
Na manhã deste sábado, como usualmente, fui encontrar na RTP 3, pelas
11.00 horas, o programa MUNDO
SEM MUROS. Aqui nos foi referido
um dado surgido recentemente, que
é de as autoridades chinesas andarem
pelos diversos lugares do mundo a
deter os seus concidadãos que atuam
contra o interesse nacional chinês. O
caso, como se pôde ver, foi apresentado, no início, como uma espécie
de singularidade. Mas o jornalista
italiano, revelando uma boa dose de
coragem, lá apontou casos diversos
passados com Estados ocidentais. A
verdade é que Israel – e já agora, o
que se passa com o processo do anterior Primeiro-Ministro de Israel...? –
procedeu deste modo e em profusão,
raptando e assassinando por todo o
mundo e sempre sem que o Ocidente
pestanejasse. Ou seja: calem-se, por
favor, com esta situação chinesa, porque ela é assim com todas as grandes
potências.

que Boris também se determina a perseguir e a ameaçar gente do seu partido, caso não continuem a apoiá-lo,
ou a por aí andarem a contar verdades
incómodas para a tal velha democracia. A democracia destes dias pós-socialistas está como este caso nos vem
mostrando.
E AGORA, O BORRACHO
A França desde sempre nos habituou
às suas atitudes singulares e livremente desviantes. Depois de De Gaulle
a retirar da OTAN, e da coragem de
Chirac e Villepan em face da objetiva falta de clareza na mentira norte-americana das armas de destruição
maciça do Iraque, eis que nos chegou
agora o borracho Macron.
Agora na liderança do Conselho
Europeu, o que haveria de surgir ao
pensamento do poder francês? Pois,
o relançar de um projeto de defesa
da União Europeia, tal como um outro destinado a construir a Paz. Mas
a verdadeira, a legítima. Talvez com
a fragilidade crescente dos europeus
possam surgir voluntários para fazer a
guerra, usualmente designados como
carne para canhão, que bem se poderá hoje designar por carne paa radiações. É caso para que a França grite e
bem alto: Macron, o maior!

QUE É FEITO DELES?
Ainda ao redor dos crimes de Estado praticados pelo Governo de Israel,
cabe perguntar: em que pé se encontra a situação dos palestinianos e da
sua Palestina? Dos europeus solta-se o silêncio. Dos Estados Unidos,
havia já sido essa a orientação geral.
Das Nações Unidas, é inútil esperar o
que quer que seja. E da Igreja Católica
Romana, de quando em vez, escutam-se palavras de Francisco, ou dá-se
um qualquer encontro com a liderança dos líderes da Palestina. E porquê
todo este silêncio? Pois, porque não é
a Rússia ou a China que estão em causa.

NATALIDADE
N’O ÚLTIMO APAGA A LUZ de
ontem surgiu o tema da baixa da natalidade, dos velhinhos e das crianças, e por aqui o da sustentabilidade
da Segurança Social. O interessante,
quando se diz que o atual modelo não
irá funcionar mais que 10 anos, é que
ninguém tenta explicar o que se irá,
então, fazer aos idosos da nossa sociedade. E das restantes, por esse mundo fora. Lamentavelmente, badala-se
sem parar a democracia e a liberdade,
mas nunca se aborda esta essencial
questão, que se prende com a vida e
com a fundamental dignidade com
que deve ser vivida: e o que vai fazer-se com os velhotes? A própria Igreja
Católica Romana, sempre tão pressurosa em defender a vida e a sua dignidade, também não se pronuncia sobre esta realidade. Talvez Rui Rio nos
possa, na próxima semana, dizer algo
sobre este tema.

DEMOCRACIA SIM, MAS A SÉRIO
Pois, é o caso do Reino Unido, com
as mil brincadeiras do Primeiro-Ministro, Boris Johnson. É bem o
exemplo de que se deve fazer o que se
ouve e não o que se faz. Com graça,
parece que Boris nomeou uma alta
funcionária do Estado, a fim de levantar a (dita) verdade do que se passou.
Pessoa, claro está, da sua confiança.
Portanto, a velha e democrática Inglaterra está como se vê. Por fim, parece

DEPOIS DA GRÉCIA, A POLÓNIA
Aí está a Polónia, que há uma semana e pouco pediu ao novo Governo
da Alemanha para estar preparado
para assumir responsabilidades pela
Segunda Guerra Mundial e iniciar negociações com vista a compensações
pela ocupação do país. Um cenário
que já se deu com a Grécia, mas que
deu em nada. Em todo o caso, talvez
com a Polónia o resultado seja contrário. Numa conferência de imprensa conjunta com Annalena Baerbock,

Ministra dos Negócios Estrangeiros
da Alemanha, o seu homólogo polaco
aludiu à devolução de bens culturais
saqueados pela Alemanha e sugeriu
um sistema de compensação pelos
monumentos da cultura polacos, destruídos pelo regime nazi. Num ápice
– estavam lado a lado –, Baerbock garantiu ao polaco que a amizade entre
os dois países dentro da União Europeia é algo inestimável, embora não
seja óbvio, dadas as perdas da Polónia,
incomensuráveis durante a guerra e a
ocupação. A verdade é que de acordo
com a Alemanha, em 1953 a Polónia
renunciou às reparações de guerra
por parte da Alemanha Oriental e a
questão foi finalmente resolvida com
um tratado, assinado em 1990, entre
os dois Estados alemães (ocidental e
oriental) e os quatro países vencedores do conflito: os Estados Unidos, a
URSS, o Reino Unido e a França.
Enfim, veremos no que tudo isto irá
dar e se a Grécia se rebaixa ao ponto
de continuar no seio da União Europeia se a Alemanha vier a compensar
a Polónia, tal como esta pretende.
ONDE PARAM
OS INTELECTUAIS?
À medida que se vai desenrolando o
folhetim ucraniano, continuam silenciosos os intelectuais ocidentais. Não
são capazes de, no mínimo, reconhecerem o que até Clara Ferreira Alves
aceitou – e aos gritos, como lhe é típico – no mais recente EIXO DO MAL!
Não é já difícil compreender as cusas
da decadência da imagem da democracia no mundo.
A PROVA REAL DAS VACINAS
Sempre que se apontava a responsabilidade ocidental, mormente dos
Estados Unidos, no subdesenvolvimento do designado Terceiro Mundo,
de pronto a nossa Direita e Extrema-Direita nos respondiam que tudo se
devia à corrupção presente nos Estados em causa.
Sendo isto uma realidade, a grande
verdade é essa corrupção é alimentada, precisamente, pelos grandes interesses ocidentais, que continuaram a
explorar o Terceiro Mundo em regime
de neocolonialismo. Hoje, todavia, temos uma prova real de que existe um
objetivo desprezo pelos povos do Terceiro Mundo: a rarefação das vacinas,
a fim de defender os povos em causa
em face da atual pandemia. Convém
notar que se trata de uma prova real.
UMA VERDADE
E OUTRA INCOMPPLETA
Neste passado sábado o Primeiro-Ministro, António Costa, acusou Rui
Rio de pretender levar à prática o velho sonho, não concretizado, de Passos e Portas. Bom é uma objetiva verdade, que se nos impõe com a maior
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facilidade.
Num outro cenário, Rui Rio respondeu que a política de Passos e Portas
havia sido imposta por via do descalabro deixado pelo Governo de José
Sócrates. Bom, também é verdade,
mas é-o de um modo incompleto.
Como pude já explicar, o real objetivo do Governo de Passos e Portas era,
por via das exigências da Tróika, pôr
um fim no Estado Social. Uma realidade que só não teve lugar graças ao
surgimento da Geringonça. Ou seja, a
resposta de Rui Rio, sendo verdadeira,
foi incompleta. O certo é que se Rui
Rio vier a governar os portugueses
irão poder ver – e sofrer! – o modelo
que Passos e Portas não conseguiram
aplicar. Já dizia Adelino Amaro da
Costa: o direito à asneira é livre.
QUE É FEITO DELA?
Certamente que o leitor se recordará
daquela nossa concidadã que representava os aposentados e reformados,
e que tanto se bateu em defesa das reformas que, por via da lei do Estado,
estavam em vigor. E, de algum modo,
terá tido êxito no seu combate. Todavia – o leitor já se terá dado conta –,
a senhora, que espero que esteja de
plena saúde, em face da evidentíssima
destruição do Estado Social por via
de uma governação liderada por Rui
Rio, não nos surge em defesa desta
tão essencial estrutura para a enorme
maioria dos portugueses! Assim, dado
ter agora, no mínimo, reparado nesta
estrondosa ausência, há que colocar a
questão: que é feito dela...?
O QUE NOS IRÁ DIZER?
Escrevendo este texto no final da tarde de domingo, interrogo-me sobre o
que nos irá dizer mais logo Ana Gomes? E quem diz Ana Gomes, diz o
silêncio de Francisco Louçã sobre os
perigos da destruição do Estado Social às mãos da Direita e da Extrema-Direita. Dois concidadãos a que há
que juntar, por exemplo, Pedro Adão
e Silva e João Soares, eles também
usualmente presentes nos noticiários
dominicais de domingo. Que razões
poderão estar por detrás deste silêncio televisivo ao redor do futuro do
Estado Social...?
FINALMENTE!!!
Finalmente, eis que a CNN Portugal
nos ofereceu um diálogo decente, capaz e equilibrado, graças às presenças
de Inês Serra Lopes, Dulce Maria Cardoso e Sebastião Bugalho. A presença
da consagrada escritora determinou
toda a diferença. E há que fazer justiça
ao primor do poder crítico, também
justo e bem aplicado, do jovem residente do painel. E já agora, também
Paulo Magalhães conseguiu mostrar-se como um autêntico moderador.
Finalmente!!!

DESPORTO
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TAÇA LIGA: BENFICA 1-1 (3-2 G.P.) BOAVISTA

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

Salvar a época deste Benfica parece
tão provável como ganhar a lotaria

A

«A conquista da Taça da Liga não vai salvar a época do Benfica.»

frase de Nelson Veríssimo na antevisão à
meia-final da prova, diante do Boavista, pretendia mostrar ambição.
A ambição de um clube grande, que não se pode
contentar em vencer a terceira prova do panorama do
futebol português, numa fase em que está afastado da
Taça de Portugal e vê a possibilidade de chegar ao título nacional longe.
Só que a ambição de um clube como o Benfica não
pode existir apenas num discurso demasiadas vezes
previsível.

MEIAS-FINAIS 01/25 Benfica 1-1 (3-2)g.p. Boavista
01/26 Sporting 2-1 Santa Clara
01/29 BENFICA 14:45 SPORTING
FINAL

SUDOKU
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4
1 7 5 4
2

1

E dentro de campo, apesar de as águias terem feito
uma primeira parte com alguma qualidade, chegando
ao intervalo a vencer por 1-0, e com pelo menos mais
duas oportunidades para marcar, viu-se muito pouca
ambição do Benfica.
E se isto é verdade para a primeira parte, o que dizer
da segunda?
Boavista.
Dizemos Boavista.
A equipa de Petit foi a única que tentou vencer o jogo,
verdadeiramente.
O empate chegou logo aos 52 minutos, com Sauer a

1
7 5 9 6
6
8
7

4
8 3

6 2

1

marcar de penálti, aproveitando uma infantilidade de
Morato. E depois daí, houve um jogo que só deu xadrez.
Ambição. Lembramo-nos todos?
Após sofrer o golo do empate, o Benfica desapareceu
do jogo. Como que rendido a uma pequena adversidade.
E a pantera cresceu. E cresceu. E só as defesas de
Vlachodimos permitiram que os ataques do Boavista
fossem apenas ferindo o ego benfiquista. Mantendo o
resultado inalterado.
Musa – que belo avançado,
o croata! – ameaçou de pé esquerdo, ameaçou de cabeça e
ainda viu um remate de Hamache ter o mesmo desfecho
que os seus: defesa de Vlachodimos.
E o Benfica, nem vê-lo.
Veríssimo lançou Gil Dias e
Gonçalo Ramos, primeiro. E
nada.
Depois tentou ir lá com Meité e Radonjc. E nada.
Aos 88m, trocou Yaremchuk
por Pizzi. E o médio internacional português fez o que de
melhor se viu do Benfica na
segunda parte: um remate que
Bracali desviou a custo para
fora.
Depois, vieram os penáltis. Uma ‘lotaria’, costuma
dizer-se.
Aí, o Benfica foi mais feliz. O Boavista falhou os três
primeiros. O Benfica só falhou o primeiro por Pizzi
e o quarto por Vertonghen, e garantiu o apuramento
para a final.
Mas a mostrar a face que mostrou nesta terça-feira, é
tão provável o Benfica salvar a época como cada português ganhar a lotaria.
Pode acontecer. Mas só por milagre.

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

P
50
46
40
36
35
34
32
31
31
29
28
27
27
24
23
22
20
18
17
11

J
22
22
22
21
21
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
21

V
15
13
12
10
9
9
8
9
7
7
7
7
7
5
5
5
4
3
4
1

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

Inglaterra
Premier League
D
2
2
6
5
4
5
6
8
5
7
8
9
9
8
9
10
9
10
13
12

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

P
57
48
47
38
37
36
36
34
30
26
26
25
24
23
22
19
16
15
14
12

J
23
22
24
22
23
21
20
21
22
20
21
22
22
23
21
20
22
21
20
18

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

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

P
53
49
49
43
42
38
36
36
33
32
29
29
27
25
21
20
18
17
13
11

J
22
23
23
22
23
23
23
22
23
22
23
23
22
23
21
23
22
23
23
21

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
V
16
15
15
12
12
12
10
11
9
9
7
8
8
7
4
5
4
3
1
3

E
5
4
4
7
6
2
6
3
6
5
8
5
3
4
9
5
6
8
10
2

D
1
4
4
3
5
9
7
8
8
8
8
10
11
12
8
13
12
12
12
16

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

P
53
42
40
35
34
34
33
33
32
32
31
29
28
24
21
20
20
19
17
12

J
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22
22
22
22
22
22
22
21

V
16
13
11
10
10
10
9
9
9
8
8
7
7
5
5
5
4
4
3
2

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

D
1
5
3
7
8
8
7
7
8
6
5
6
8
8
11
12
10
11
11
13

P
1-B. München
49
2-B. Dortmund 43
3-B. Leverkusen 35
4-FCU. Berlin
34
5-SC Freiburg
33
6-RB Leipzig
31
7-TSG Hoffenheim 31
8-FC Köln
29
9-E-Frankfurt
28
10-Mainz
27
11-VfL Bochum
24
12-B. M´gladbach 22
13-Hertha BSC
22
14-A. Bielefeld
21
15-Wolfsburg
21
16-FC Augsburg 19
17-Stuttgart
18
18-SpVgg Greuther 10

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V E D
16 1 3
14 1 5
10 5 5
9 7 4
9 6 5
9 4 7
9 4 7
7 8 5
7 7 6
8 3 9
7 3 10
6 4 10
6 4 10
4 9 7
6 3 11
4 7 9
4 6 10
2 4 14

DESPORTO
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TAÇA DA LIGA: SPORTING 2-1 SANTA CLARA

Tempero açoriano em vitória insonsa

T

odos sabemos como é.
Dia de ressaca, não é para grandes exigências.
É fazer o mínimo obrigatório e aproveitar cada
meia oportunidade para recuperar.
E depois, em princípio, melhores dias virão.
E foi assim que o leão se apresentou na meia-final da
Taça da Liga, na ressaca de uma dolorosa derrota em
casa frente ao Sp. Braga.
A vontade existiu. Ninguém pode dizer o contrário.
Mas era daqueles dias em que não dava para mais.
Amorim mudou quatro peças no onze – que era dia
de refrescar um pouco – e abordou o jogo que valia o
bilhete para a final de cara, mais ou menos, lavada.

Mas as coisas demoraram a arrancar. O Sporting começou por dominar o jogo de forma confortável, foi
até asfixiante na pressão, a espaços, mas os jogadores
mostraram-se sempre muito atabalhoados na hora de
decidir. E à custa disso, ainda houve ali um momento
de refluxo e indisposição. Mérito de Lincoln, sem nada
a ver com problemas alheios, atirou o leão ainda mais
para baixo com um golaço de livre direto. Um daqueles de levantar qualquer estádio. Mas se esse momento
podia deixar o Sporting em sofrimento, seria um erro
do Santa Clara a voltar a deixar tudo como estava.
Numa arrancada de Nuno Santos – quase sempre o
mais ativo na equipa do Sporting – Villanueva foi muito infeliz na abordagem ao cruzamento e marcou um
autogolo que levou o jogo empatado para intervalo.
Na segunda parte, o detentor da Taça da Liga pareceu
voltar revigorado. Durante cinco minutos, não deixou
o Santa Clara sair do seu meio-campo defensivo.
Só que aos poucos, o fulgor foi desaparecendo.
E se é verdade que o Santa Clara também não fez

muito para chegar à sua primeira final da Taça da Liga,
o Sporting só voltou a marcar graças a novo erro açoriano. Rui Costa abordou um lance com Sarabia de
costas, mas com o braço levantado, o VAR viu a infração e avisou o árbitro que assinalou penálti e expulsou
Rui Costa, aos 63 mintutos.
Sarabia não tremeu dos onze metros e ‘matou’ a ressaca com um penálti irrepreensível.
Depois disso, Paulinho ainda teve uma daquelas perdidas que pode dar dores de cabeça, num remate falhado de baliza aberta.
Mas esquece-se isso. Agora venha a festa da final. A
festa de mais um dérbi lisboeta para decidir um título.
Sporting e Benfica definem no sábado o vencedor
desta edição da Taça da Liga, sabendo de antemão que
há nova ressaca à vista. E que não será nada agradável
para uma das partes.
A FIGURA: NUNO SANTOS
Sempre ligado! Quase todos os lances de perigo do
Sporting surgiram dos pés de Nuno Santos, que desta
vez fez toda a ala esquerda. É dele o cruzamento para o
autogolo de Villanueva, que valeu o empate aos leões,
mas a exibição de Nuno Santos foi muito mais do que
isso. E num jogo em que não houve ninguém a destacar-se de forma clara, isso vale-lhe a distinção.
O MOMENTO: Rui Costa dá
uma ‘mãozinha’ ao leão
O lance que decidiu o jogo demorou vários minutos
a ser analisado. O árbitro da partida não detetou qualquer irregularidade no lance corrido, mas o VAR viu
um braço esticado de Rui Costa na abordagem a um
cabeceamento de Sarabia. Ao rever as imagens, António Nobre assinalou penálti, expulsou Rui Costa e Sarabia carimbou o apuramento do Sporting para a final.
TABATA
Foi uma das surpresas de Amorim no onze, surgindo no trio atacante por troca com Paulinho, que ficou
no banco. Isso tornou a frente de ataque muito móvel,
com Sarabia, Pote e Tabata a torcarem de posição várias vezes. Ainda assim, foi o brasileiro quem surgiu
mais vezes em posição de finalização, marcando até
uma vez, mas estava em posição de fora de jogo. Mais
uma vez, fez por merecer a oportunidade.

PTS J

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

53
47
44
35
30
27
25
25
24
20
19
19
19
17
16
16
14
12

19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19

19ª JORNADA

V

17
15
14
10
8
7
6
7
6
5
3
4
4
5
3
3
3
2

E

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

D GM GS

0
2
3
4
5
6
5
8
7
9
6
8
8
12
9
9
10
11

51
35
52
34
28
28
24
19
24
21
21
19
14
26
23
18
17
11

13
12
16
20
21
22
22
20
28
36
29
32
23
39
35
29
35
33

20ª JORNADA

21/01 FC Arouca 0-2 Benfica
30/01 FC Vizela 10:30 Vitória SC
P. Ferreira 1-1 Boavista
Portimonense 10:30 CD Tondela
22/01 Moreirense 0-2 Santa Clara
SC Braga 13:00 Moreirense
CD Tondela 2-3 FC Vizela
FC Porto 15:30 Marítimo
Sporting 1-2 SC Braga
31/01 Estoril Praia 14:00 P. Ferreira
23/01 Marítimo 1-1 Belenenses
FC Famalicão 16:15 FC Arouca
Vitória SC 3-1 E. Praia
02/02 Benfica 15:15 Gil Vicente
Gil Vicente 1-0 Portimonense
Santa Clara 15:15 Boavista
FC Porto 3-1 FC Famalicão
Belenenses 15:15 Sporting

MELHOR MARCADOR

JOGADOR
1-Darwin Núñez [Benfica]
2-Luis Díaz [FC Porto]
3-Mehdi Taremi [FC Porto]
3-Fran Navarro [Gil Vicente]
5-Ricardo Horta [SC Braga]
6-Óscar Estupiñán [Vitória SC]
6 -Simon Banza [FC Famalicão]

PTS

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

18ª JORNADA

39
36
36
33
29
29
27
27
27
25
22
22
22
21
17
14
11
8

22/01 Vilafranquense 4-3 Nacional
Varzim 1-0 Académica OAF
23/01 Feirense 1-0 CD Mafra
FC Porto B 0-3 Casa Pia
Rio Ave 2-1 Farense
Benfica B 1-0 FC Penafiel
Est. Amadora 2-0 Trofense
24/01 A. de Viseu 1-1 SC Covilhã
Leixões 1-1 GD Chaves

J

19
19
19
17
19
19
17
18
19
18
19
18
19
18
18
17
17
18

J
16
18
19
18
17
15
14

V

12
11
11
10
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
3
2
2
1

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

G
15
14
11
11
10
8
8

D

4
5
5
4
6
6
4
5
6
5
9
8
7
7
7
7
10
12

GM GS
38
26
29
29
33
32
27
25
20
21
17
21
25
16
14
19
13
17

20
11
19
20
27
32
20
25
21
19
27
23
30
20
27
24
26
31

19ª JORNADA

28/01 Farense 13:00 Est. Amadora
Trofense 15:15 Benfica B
30/01 Nacional 6:00 FC Porto B
CD Mafra 6:00 A. de Viseu
Rio Ave 7:45 Varzim
GD Chaves 9:00 Feirense
Covilhã 10:30 Vilafranquense
Académica 12:30 Leixões
31/01 Casa Pia 12:00 FC Penafiel

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

16 | LA VOIX DU PORTUGAL JANVIER, 2022 | 27 | JANUARY 2022 THE VOICE OF PORTUGAL

