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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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CARICATURA DA SEMANA

FOTO DA SEMANA

Reabertura da Associação
Portuguesa do Canadá
No dia 4 de fevereiro na Associação Portu-

guesa do Canadá, vai retomar os já tradi-
cionais jantares das sextas-feiras, depois de 

um interregno que todos tivemos a causa das dispo-
sições impostas pelo governo do Canadá, vamos ter 

como já vem sendo hábito uma animação excelente 
com os artistas da comunidade, Eddy Sousa e o Tony 
Mickeal, vai haver música sem dança.

A ementa sera filete de sol ou filet-mignon com mo-
lho de cogumelos acompanhado de arroz e salada. 

Sem esquecer sopa e a sobremesa. 
25 não-sócios.
22 sócios.
É importante de notar que a Associação Portuguesa 

do Canadá vai festejar o São Valentim no dia 12 de fe-
vereiro com um espetáculo dos nossos três artistas, DJ 
XMEN, Eddy Sousa e Tony Mickael. A ementa vai ser 
sopa, entrada de bacalhau à brás, salada, prato princi-
pal carne de porco assada, sobremesa.

35 não-sócios.
30 sócios. 

Lugares limitados, reservar com antecedência espera-
mos pela sua visita, venha festejar conosco esta tão es-
perada reabertura. Tem estacionamento por 5 dólares 
no parking da igreja Santa Cruz.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Vira o disco e... toca o mesmo?

Os portugueses exprimiram 
pelo seu voto as suas convic-
ções e a sua vontade de... e 

aqui tenho muitas dúvidas. Os portu-
gueses exprimiram que a sua convic-
ção tem uma forte preocupação so-

cial, o que é razoável; mas ao mesmo tempo mostrou 
que os portugueses não se preocupam muito com a 
dívida, com a subida de juros e com variadíssimas 
influências externas que podem afetar as suas vidas, 
algumas de modo bastante profundo. 

Em especial, mostrou que não querem reformar o 
país, modernizá-lo, prepará-lo para os atuais e futuros 
desafios. O crescimento económico, principal fator de 
desenvolvimento pelo potencial de criação de riqueza, 
foi completamente secundarizado, ou melhor, comple-
tamente ignorado. Aqui reside a minha principal dú-
vida: estão os portugueses contentes com o país, isto 
à parte o sol, a gastronomia e o futebol? Este ímpeto 
reformador foi sempre muito difícil ao povo português. 
Muitas vezes mudou-se o regime mas a mentalidade 
manteve-se o que levou a que os novos regimes jamais 
conseguissem atingir os resultados esperados pois os 
vícios dos regimes anteriores transferiam-se para o 
novo regime. Em poucas palavras, ficava tudo na mes-
ma. E aqui estamos, em pleno 2022, Portugal a descer 
em todos os índices de desenvolvimento, mas o povo 
permanece satisfeito com o seu estado.

Mas aqui não podemos apenas criticar a escolha do 
cidadão em geral. Os líderes têm grande cota parte de 
responsabilidade, em principal o líder da oposição que 
nunca ou só muito timidamente exerceu a sua função 
de apresentar alternativa. Nunca foi pedagógico e nun-
ca foi capaz de explicar, claramente, e repeti-lo quan-
tas vezes fosse necessário, os fracassos recentes, as suas 
causas, as restrições daí vindas (troika), as consequên-
cias e o que é preciso fazer para evitar repetir o fracasso. 
Por outro lado os líderes da solução governativa até ao 
momento tudo fizeram para criar a necessária neblina 
para nunca se perceber as razões do último fracasso 
que levou Portugal a pedir ajuda externa, assim como 
os problemas que têm a sua raiz na revolução de Abril, 
assim como muitos outros que derivam da cultura e 
mentalidade portuguesa. Assim, os portugueses, presos 
entre a neblina que oculta a verdade e a incapacidade 
de apresentar alternativa, não têm opção. Isto pode pa-
recer cruel, mas jamais poderemos corrigir a realidade 
se não a enfrentarmos tal como ela é, sem medos ou 
complexos. 

Olhando para os resultados efetivos, o desmérito de 
Rui Rio foi o mérito de António Costa. Este e o PS são 
os grandes vencedores da noite. Aliás, o discurso de An-
tónio Costa vai exatamente ao encontro do que o elei-

torado manifestou: nada de reformas, muita “estabili-
dade”, nada de alterações ao estado das coisas. Veremos 
qual o resultado daqui a alguns anos. Outros grandes 
vencedores são o Chega seguido de perto pela Iniciati-
va Liberal. O Chega revela aquilo que em democracia 
nunca deve ser feito, e que nos últimos anos em vários 
pontos do globo têm-se revelado: não se deve ignorar 
determinadas franjas da sociedade sob pena de estas se 
radicalizarem. A sua ascensão mostra a vontade desta 
franja da sociedade em ser ouvida. E é preciso ouvi-
-la e compreendê-la. O Chega apresenta ainda muitos 
problemas de juventude, nomeadamente o foco em 
torno do seu líder e falta de pessoas de segunda linha 
que deem uma solidez e equilíbrio ao partido. A Inicia-
tiva Liberal apresenta também problemas de juventude, 
principalmente no seu foco no liberalismo económico, 
que até se compreende dada a necessidade de Portugal 
tirar algumas lições neste campo inclusive dos exem-
plos europeus. Mas o liberalismo aplica-se muito mais 
do que só à economia e aqui reside um campo onde a IL 
pode e deve investir para evitar que se criem retóricas 
enganadoras em torno do liberalismo, nomeadamente 
associando o liberalismo a formas ideológicas que mais 
parecem a anarquia, ou mais simplesmente evitando os 
papões da esquerda e direita tão enraizados em Portu-
gal.

Os grandes perdedores são sem dúvida o PSD e Rui 
Rio. O CDS, que se vê excluído da assembleia, está a dar 
passos fortes para a sua extinção ou pelo menos para a 
sua irrelevância pois em política é difícil falar em extin-
ção. Seguem-se o Bloco de Esquerda e o Partido Comu-
nista que voltam a provar o trago amargo do partido 
do táxi quando este provoca uma crise desnecessária. 
O eleitorado penalizou fortemente estes partidos, o que 
por um lado faz toda a lógica. Estes partidos são parti-
dos de protesto, mas que em poder revelaram-se inca-
pazes de acompanhar as necessidades atuais da socie-
dade. Isto é tanto mais claro quando consideramos que 
são partidos em pleno século XXI com teorias e ideo-
logias com origens no final do século XIX – princípios 
do século XX, que aplicadas na prática se revelaram to-
talmente ineficazes. A extrema esquerda, assim como a 
extrema direita, são os rebeldes da política que fazem 
tudo por ignorar a necessidade de mudança e que assim 
acabam por servir de veículo para protestos pontuais 
mas totalmente incapazes de desenvolver ou mesmo 
participar numa governação partilhada, ainda que de 
forma tímida como foi a portuguesa. O eleitorado per-
cebeu isto e transferiu a sua escolha habilmente para 
o PS, conjugando com o facto de que Rui Rio sempre 
se mostrou de forma exagerada ao dispor de acordos 
com o PS. O PAN (Pessoas Animais e Natureza) assim 
como os Verdes, estes que não passam de um apêndice 
do partido comunista, foram também penalizados pelo 
chamado voto útil. O último grande perdedor da noite 
julgo ser Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, o presidente 

poderá por um lado ter a sua vida mais facilitada pois 
o PS tem agora a faca e o queijo na mão, assim como a 
responsabilidade dos eventuais resultados da sua gover-
nação. Mas por outro lado ser-lhe-á difícil, a Marcelo, 
intervir seja no que for; qualquer opinião que emita ou 
aviso que pretenda passar poderá ser imediatamente 
pulverizado pela maioria absoluta que o PS agora tem, 
levando à irrelevância do seu segundo e último manda-
to como presidente.

Os dados foram lançados e o resultado está à vista. 
Preferiu-se o rumo seguido, sem mudanças e muito 
menos sem abalos, ainda que este seja questionável e os 
resultados sejam medíocres. O título deste meu artigo 
é o mesmo de há dois meses aquando das eleições in-
ternas no PSD que renovaram o mandato de Rui Rio, e 
não é por acaso. Manifestei, e ainda manifesto, a inca-
pacidade dos portugueses, abrangendo todas as forças 
políticas, em reformar e renovar o país para fazer face 
aos desafios da atualidade. Tenho também manifestado 
que estou convencido que a haver uma mudança, esta 
terá que ser imposta de fora, provavelmente pela União 
Europeia que neste momento sustenta os desequilíbrios 
lusitanos. Se olharmos a história portuguesa, tem sido 
sempre assim. Poucas vezes ouve ímpeto interno para 
alterar ou reformar, e quando este existiu, foi mais uma 
roupagem diferente aos vícios que já vinham do passa-
do do que uma mudança digna desse nome. A única 
esperança no imediato é o PS, agora livre da extrema es-
querda, regressar ao seu alinhamento original de plura-
lismo, de abertura económica e de abertura ao exterior. 
A ver vamos, senão o disco tocará o mesmo e sabemos 
o quanto foi amarga a música que tocou na anterior 
maioria absoluta do PS.

QUASE METADE DA POPULAÇÃO PORTUGUESA JÁ TEM DOSE DE REFORÇO
Portugal aproxima-se de ter quase metade da população com a dose de reforço contra a Covid-19, somando nas últimas 24 horas mais 84.013 
inoculações de reforço, num total de 4.865.254 cidadãos com a vacinação adicional, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). 
Quanto à vacinação primária contra a Covid, foram vacinadas mais 1.782 pessoas, num total de 8.790.758. No último dia foram ainda vacinadas 
mais 11 crianças, sendo agora 301.056 os menores inoculados contra o vírus. Fora da vacinação Covid, há ainda a vacinação contra a gripe, que 
registou no último dia mais 3.977 vacinados, aumentado o número de vacinas administradas para 2.563.741. Somando tudo, vacinação Covid (em 
crianças, vacinação primária e de reforço) e contra a gripe, foram dadas, nas últimas 24 horas, 89.783 vacinas. 
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

A minha homenagem ao Doutor Horácio Arruda

Não é a primeira vez que o 
faço, utilizando o Jornal 
a Voz de Portugal para 

publicamente demonstrar a 
minha admiração por filhos ou oriundos da nossa 
terra que se distinguem e fazem a diferença no 
estrangeiro, cada um à sua maneira e segundo a 
sua arte.

Como o tempo passa e não volta mais, muitas ve-
zes deixamos passar a oportunidade de demonstrar 
o nosso carinho e orgulho que sentimos por todos 
aqueles homens da terra, que marcam a nossa his-
tória e quando tivemos a oportunidade de viver no 
mesmo tempo e ser testemunhas vivas daquilo que 
foi feito para o bem da sociedade, então seria ingra-
tidão da minha parte não o fazer.

Estou a falar do nosso compatriota o luso Canadia-
no Doutor Horácio Arruda que desde 2012 foi o di-
rector nacional da saúde pública do Quebec até 10 
de Janeiro de 2022 dia em que pediu a sua demissão.

Quando variadíssimas pessoas do mundo da saúde 
e não só o fizeram com muita firmeza.

Aqui vão algumas mensagens de reconhecimento:

"JORNAL LA PRESSE"
Dr Arruda, quand je serai grande, je veux être 

comme vous. Pas comme ce qu’on voulait parfois que 
vous soyez ; comme vous. Merci d’avoir montré à la 
population que les travailleurs de la santé publique 
sont des gens humains, sensibles et dévoués. Je 
sais que l’avenir vous réserve de grandes choses 
: brillantes et colorées. Votre amie et fière future 
collègue, Michelle Houde, médecin résidente en 
santé publique et médecine préventive.

ÉLISE BOYER DIRECTRICE 
GÉNÉRALE, FONDATION OLO

Le départ du Dr Horacio Arruda a fait couler 
beaucoup d’encre. Dans l’univers large de la santé 
publique, nous sommes nombreux à être attristés 

de sa démission comme directeur national, nous 
qui connaissons depuis longtemps son adhésion 
profonde aux enjeux de santé publique qui vont bien 
au-delà de la COVID-19. 

PORQUE RAZÃO ELE 
PEDIU A SUA DEMISSÃO?

Talvez porque estava cansado da política, cansado 

da ingratidão de um povo teimoso que tem ouvidos 
e não ouve, de alguns jornalistas que pensam ser os 
conhecedores de tudo!

Cansado de já não ser quem era, homem alegre e 
devote à sua doutrina a medicina.

Todos nós temos as nossas dúvidas e opiniões mas 
só ele, e mais ninguém terá a resposta certa.

O que ficou provado é que ele não é um político, ele 
é um médico, um cientista, que vive para salvar vi-
das ao contrário do político que sonha com o poder 
e para o alcançar é necessário ganhar votos.

Durante todos estes meses de inferno que vive-
mos, e que continuamos a viver com esta COVID o 
DR. Arruda tinha a responsabilidade de encontrar 
os melhores mecanismos para salvar vidas, para ele 
como para todos nós, seres humanos, tudo isto era 
coisa nova que nunca havia-mos vivido uma pan-
demia!

O Dr. Arruda a dada altura era a personagem mais 
popular e querida de todos os Quebequenses.

Certamente que esta popularidade, passou a 
incomodar o primeiro-ministro, muitas vezes com 
o poder vem a vaidade, mas isto não acontece só na 

política acontece um pouco por todo o lado na nossa 
sociedade, quem sonha e deseja o poder. 

A vaidade e o poder são duas armas perigosas para 
o bem de uma sociedade, seja no trabalho, associa-
tivismo, família, a vaidade, divide as pessoas, o vai-
doso acha-se mais importante que o outro, tem dons 
que os outros não tem, sabe mais que ninguém, a 
isto chama-se vaidade em vez de humildade, que é 

o que nosso primeiro-ministro não tem, ninguém 
pode ser mais importante do que ele de tal maneira 
que nunca mais deixaram o director da saúde publi-
ca, falar sozinho nas conferencias de imprensa para 
poder controlar a sua opinião!

E a melhor forma de o fazer é mão o deixar falar a 
vontade, e quando isto acontece o homem deixa de 
ser quem é para acomodar a política.

Jamais a verdade vira ao décima porque as opiniões 
já estão divididas, e quando assim é a palavra de um 
contra a palavra do outro. Uma coisa é certa o DR 
Arruda à imagem dos seus antepassados açorianos 
é um homem humilde, corajoso e competente que 
soube como ninguém convencer o povo lentamente 
a se adaptar a uma nova maneira de viver, não foi 
perfeito, como ninguém o é, foi, e será!

Obrigado Dr. Horácio Arruda por tudo o que fizes-
te para bem da nossa sociedade e orgulho da comu-
nidade portuguesa mais especificamente açoriana a 
residir no Canadá.

Orgulho-me dizer que tu és um verdadeiro homem 
da nossa terra que nas veias corre-lhe basalto negro 
da ilha de onde os seus pais nasceram.

MÁRIO CARVALHO
Chefe da redação do jornal

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, Amarra-
ções, 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

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

Falo Português
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ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

ANTÓNIO COSTA (PS) O VENCEDOR DAS ELEIÇÕES 2022

PS agora mais perto da Social 
Democracia europeia?

Uma direita não assumida e 
uma esquerda dividia possibilitou a 

victória do PS que agora recebe a oportunidade de se 
tornar mais centro! As sondagens falharam, mas cer-

tamente ajudaram no sentido do voto útil! A traição 
dos partidos à esquerda de Costa, com posições ideo-
lógicas que seriam mais de enquadrar em contexto 
chinês, receberam o fruto do que semearam!!!

Resultados provisórios das eleições  de 30.12.2022(1):  
PS 41,68% / 117 deputados; APPD-PSD  27,8% / 
71 deputados; Chega 7,15%/ 12 ; Iniciativa Liberal 
4,98%  / 8 ; BE 4,46% / 5 ; CDU 4,39% / 6 ; PAN 1,53% 
/ 1 ; LIVRE, 1,28% / 1 ; PPD/PSD.CDS-PP 0,94% / 3; 

PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,53% / 2 ; RIR 0,42% / 0 ; 
CDS-PP, 1,61% /0 ; JPP 0,2% / 0 ; PCTP/MRPP 0,2% 
/ 0 ; MPT 0,12% / 0 ; MAS; 0,11% / 0 ; PTP 0,06% / 0 
; Nós, Cidadãos 0,06% / 0 ; Aliança 0,04% / 0 ; PPM 
0,0% / 0 ;  Brancos 1,15% , Nulos 0,92% , Abstenção 
42,00% dos 9.298.390 de inscritos:

António Costa, pediu a maioria absoluta para con-
seguir estabilidade e os eleitores responderam que 
sim, apesar dos prognósticos eleitorais; Costa ago-
ra encontra-se livre de uma extrema esquerda que 

o obrigava a radicalizar-se, mas terá 
uma extrema direita (Chega) que o não 
deixará descansar nos Média. Costa 
venceu com a maioria absoluta 42% 
dos sufrágios eleitorais – foram tantos 
os votantes no PS como as abstenções 
nas eleições:42%. Rio foi castigado por 
querer um Portugal centrista. Certa-
mente deixará de conduzir o PSD para 
possibilitar ao partido mais manobra 
de jogo. António Costa está de para-
béns porque poderá reinar até 2026; 
conseguiu castigar a extrema esquerda 
(BE e PCP) e acabar com os sonhos da 
Geringonça que se julgava tornar-se 
num modelo de governo: (Bloco de 
Esquerda – antes tinha 19 deputados 

e agora tem 5, a CDU (PCP+PEV) antes tinha 12 e 
agora 6));  com a victória do PS, Costa consegue uma 
deslocação da esquerda mais no sentido do centro. 

A victória poderá explicar-se pelo facto de Costa na 
Pandemia ter respondido às espectativas de grande 
parte da população (70% ansiava por estabilidade 
política), ao indirecto apoio do PR e porque tínha-
mos uma direita constituída de partidos concorren-
tes e uma esquerda PS centrista atraiçoada pelos ve-

lhos parceiros da Geringonça.
O Chega com os seus 7% ocupa um bom lugar na 

discussão parlamentar se pensarmos que de um de-
putado passa a ter 12… A demasiada presença do BE 
na opinião pública assustou muita gente! A victória 
do Chega deve-se sobretudo ao descontentamento 
geral em questões de política de ensino e  cultura, 
bem como à corrupção e ao nepotismo na distri-
buição de lugares na administração e em lugares de 
governação;  geralmente os partidos mais relevantes 
acabam por integrar tais factores nos seus programas 
o que reduz a possibilidade de o partido se vir a afir-
mar. 

Por trás das votações pode ver-se também um pro-
testo contra o neoliberalismo e consequente desregu-
lação do trabalho. A recordação da Troika revelou-se, 
pelo menos até agora, no desastre de quem a tomou 
a sério (Isto não quer dizer que uma conta atrasada 
não venha a aparecer de surpresa, atendendo à polí-
tica neoliberalista e globalista da União Europeia e 
ao BCE comprar dívidas; a inflação, e o mercado de 
trabalho terão uma grande palavra a dizer em ques-
tões de sucesso e insucesso futuro). O comportamen-
to da EU em relação a Portugal também dependerá 
do maior ou menor compromisso deste com a China! 
Desta perspectiva poderia advir uma oportunidade 
para a extrema esquerda agora derrotada. 

Uma observação: o que me causa pena na discus-
são pública não é tanto o ganhar ou perder de um 
ou outro partido, mas a arrogância com que muitos 
políticos da esquerda falam, como se fossem os pais 
da democracia e os senhores da moral. Talvez, esta 
mentalidade, filha do autoritarismo se corrija até às 
próximas eleições; isto para sermos ainda mais de-
mocráticos! 
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

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

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

GRUPOS FOLCLÓRICOS

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

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

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

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. São 60 vezes mais frequentes nas crian-
ças infectadas do que nas vacinadas. 2. Outrora. “Com a (...) 
torna o velho a menino”. 3. Prevalece sobre. Pessoa amada. 
4. Termo. Preposição que designa posse. Segue um caminho. 
5. Maria Amélia (...), a voz do hino do FC Porto (1933-2022). 
Prefixo que exprime a ideia de privação. 6. Avaria. Tecido leve e 
transparente. 7. Mau humor ou grande melancolia. 8. Símbolo 
de libra (unidade de massa). Interjeição que designa nojo ou 
desprezo. Los Angeles. Crença. 9. Magnífico. O ente conscien-
te. 10. Calúnia. Instituto Português do Sangue e da Transplan-
tação. 11. Grade de janela. Frio intenso.

VERTICAIS: 1. Molibdénio (s. q.). Palpitar. 2. Mostra. Recipien-
te bojudo para preparar e servir chá. 3. Espécie de sofá, largo 
e sem costas. Governador de algumas províncias muçulma-
nas. 4. Cento. O gigante do streaming, em 2021, não teve o 
crescimento esperado. 5. Hidrato de carbono de reserva mais 
importante nas plantas. Mulher que tem o cabelo avermelhado. 
6. Espaço pequeno de terreno. A mim. 7. Data. Cor negra nos 
brasões. 8. Identidade Digital. Destruição completa. Seguir até. 
9. Novo programa de Bruno Nogueira, na SIC. Artigo antigo. 
Prefixo (sobre). 10. Inchação. Derramado. 11. Espaço de sete 
dias seguidos. Timor-Leste, na internet.

CRUZADAS

IMOBILIARIO

O preço das casas vai
continuar a subir em 2022?

Caro leitor! 
Agradeço o jornal A Voz de Portugal 

a oportunidade de me juntar, como 
colunista do Sector imobiliário à grande equipa de pro-
fissionais, para dar o meu contributo para informar a 
comunidade, sobre a dinâmica desta área de negócios.

Neste sentido, é com muito gosto que escrevo esta cró-
nica, apoiada na minha experiência de 18 anos como 
agente imobiliário. Uma experiência intensa e diversifi-
cada, com base nas reuniões profissionais com colegas 
deste sector, sustentada nas estatísticas da (APCIQ) As-
sociation Professionnelle des Courtiers Immobilier du 
Québec, da (SCHL) Société Canadienne d’Hypothèques 
et Logement, e fundamentada na análise de diferentes 
relatórios e estudos dos Bancos (Banque Scotia et Ban-
que Royal du Canada). Um trabalho de análise e estu-
do, que tenho aprofundado desde o início do ano, para 
responder da melhor forma às mais diversas perguntas 
e dúvidas, que tenho recebido dos meus clientes e de 
muitas pessoas, sobre o que vai acontecer, no presente 
ano de 2022...

Apesar de estar empenhado em responder de forma 
esclarecedora às preocupações e expetativas das pes-
soas. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo, ana-
lisando o que aconteceu dia 11 de maio de 2020, com a 
COVID-19. Uma pandemia que provocou a paralisa-
ção da actividade económica, e provocou uma grande 
instabilidade no sector imobiliário. Apesar de todas as 
previsões de equilíbrio entre a oferta e a procura, de-
fendida por todos os especialistas. Mas, este equilíbrio 
não se concretizou. Contrariamente ao que se previa, a 
retoma das actividades em maio, abriu as portas a uma 
espécie de “corrida de cavalos”! com vetores  bem iden-
tificados :

1. Stock limitado de casas à venda; 
2. Elevada procura de casas (muitos compradores), 

para uma oferta muito baixa, que provocou um aumen-
to dos preços. 
3. Uma taxa de juros baixa (menos de 2% por 5 anos)
4. O teletrabalho leva as pessoas de ter uma necessida-

de de mais espaço. A par de um mercado de ações mais 
baixo. Um elemento, porque o investimento imobiliário 
sempre foi e continuará uma aposta segura.

Estes quatro vetores fizeram de 2020 e 2021, dois anos 
de “loucura” para quem trabalha e para quem quer in-
vestir no sector imobiliário. 

Uma realidade comprovada por algumas estatísticas, 
para entender melhor a evolução do mercado na Pro-
víncia do Quebec, e entender melhor esta subida dos 
preços, com base no grande desequilíbrio de uma oferta 
baixa para uma elevada procura.  

Em 2019 a Association Professionnelle des Courtiers 

Immobilier du Québec (APCIQ) registrou 95 000 ven-
das imóveis residenciais, que representa um aumento 
de 11% em relação a 2018. 

Em 2020 no ano da pandemia houve 112 000 vendas 
de imóveis residenciais, que representa um aumento de 
16% em relação a 2019. O maior aumento de sempre, 
que representa um record, dos preços das casas no Que-
bec, que também aumentaram 13%.

E, em 2021, o segundo ano da pandemia registou 109 
000 vendas de imóveis residenciais,  que representa me-
nos de 2% do que 2020, mas a falta de casas e a eleva-
da procura dos potenciais compradores, provocou um 
forte aumento de mais de 24%. A área Metropolitana 
da Grande região de Montreal, não foi a que registou 
a maior percentagem de casas à venda no Quebec em 
2021. Sendo a zona que nos últimos 5 anos teve um dos 
aumentos acentuados dos preços médios. Onde o preço 
de uma vivenda registou um aumento de 71%, os con-
domínios um aumento de 50%, e as casas com unidades 
de aluguer de 2 a 5 apartamentos, um aumento de 51%. 

E agora para 2022? 
Tudo o que vimos até agora foi fantástico! 
Sim, para os quem vendeu, que representa uma ca-

pitalização de ativos, sem precedentes. Afirmando um 
mercado de vendedores... Mas o que 2022 nos reserva? 
Um mercado de vendedores? Um mercado equilibra-
do? Com uma certeza, que não será um mercado de 
comprador. No entanto, haverá sempre compradores, 
com toda a certeza! As famílias jovens, pessoas que pre-
cisam de mais espaço, investidores, e outras entidades 
que vão precisar de comprar e investir. Neste âmbito, 
muitos especialistas do sector imobiliário concordam 
que no mercado da Grande Região de Montreal, será 
mais moderado. Apesar de ser uma certeza, que o pre-
ço das casas vai continuar a aumentar em 2022, não vai 
manter o índice de aumento de preço igual ao que se 
verificou no ano passado. 

Uma evolução explicada pela inflação. O "Banque Sco-
tia" e o "Banque Royal du Canada" dão sinais, que nos 
próximos dois anos haverá 8 aumentos na taxa básica, 
que será de 0,25% em cada trimestre, para atingir ta-
xas fixas a 5 anos em 4,5%. Vai haver menos constru-
ção nova. Fruto da conjuntura económica e pandémica, 
agravada pela crise dos materiais e da mão-de-obra, que 
pressionam a subida de preços e, consequentemente, a 
tendência de crescimento das vendas de casas já cons-
truídas (casas usadas). Não obstante a crise e o aumento 
dos preços e da taxas, continuará a haver mais procura 
do que oferta. Apesar do expectável aumento da infla-
ção em 2022, enquanto as taxas de juro se mantiverem 
baixas (mesmo com a correção da taxa básica) e os ban-
cos continuarem a conceder crédito, dificilmente have-
rá mais oferta do que procura, ressalvando que, embora 
no final de 2021 sentimos algum abrandamento. 

Em conclusão, responder a esta pergunta é como res-
ponder a outra pergunta que os meus clientes me fa-
zem, que também é muito importante... 

Será que a seleção portuguesa vai ganhar o Mundial 
em 2022? Mas não, eu não tenho uma bola de cristal ... 
Mas …de certeza será mais um bom ano para o imobi-
liário, para quem o aproveitar. Se tiver em alguma per-
gunta ou comentário, terei muito gosto em esclarecer, 
discutir e   encontrar o melhor esclarecimento e a re-
posta mais eficaz. 

Francisco Mendes, Courtier Immobilier
Remax du Cartier H.S 
514. 781.0843 | email: fmendes@remaxducartier.com 
Oh! A propósito, um amigo, um vizinho, um colega 

ou membro da sua família precisa de uma referência 
imobiliária? Não hesite em falar sobre mim.

FRANCISCO MENDES
Courtier Immobilier
Remax du Cartier
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No Quebec com mais um passo nas Reaberturas

Desde março de 2020 o mundo 
mudou completamente. De 
passo a passo o mundo está a 

sobreviver com uma situação muito difícil para as 
nossas mentes e o nosso dia-a-dia. Nesta quinta vaga, 
ou sexta, após de 2 meses dificeis no Quebeque, o pri-
meiro-ministro decidiu de reabrir de uma maneira 
"MOLO". Isto quer dizer que as reaberturas vão indo 
lentamente.

Esta semana é uma semana importante para todos 
nós porque a restauração está a reabrir e isto é uma 
grande notícia. E, ao mesmo tempo, segunda-feira o 

Centro Comunitário de Hochelaga abriu as portas 
para os pequenos almoços e sem esquecer que a Asso-
ciação Portuguesa do Canadá vai reabrir sexta-feira e 
vão festejar em grande o São Valentim. 

Uma coisa é certa, vou poder fazer, em breve, uma 
saída amorosa e isto é sempre muito bom para qual-
quer casal que seja o meu ou o vosso. E, esta semana, 

SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

há muitas coisas que aconteceu, vou vos relatar alguns 
assuntos mais importantes.

ACABOU O “VACCIMPÔT” 
PARA OS NÃO VACINADOS

Foi em 11 de janeiro que o primeiro-ministro anun-
ciou sua intenção de criar uma contribuição especial 
para o sistema de saúde para os quebequenses que não  
são vacinados.

“Não é verdade que 10% da população prejudicará os 
outros 90% entupindo nossos hospitais”, disse o pri-
meiro ministro do Quebeque François Legault. E, esta 
notícia viajou através do mundo, todos os países ad-
miraram esta decisão que foi bastante apreciado pelos 
presidentes e primeiros-ministros do mundo.

Terça-feira, 1 de fevereiro o primeiro ministro 
anunciou que não vai continuar com a ideia do 
"VACCIMPÔT". Um boa notícia para todos os 
não vacinados.

QUEBEC CONTINUA SEU 
DESCONFINAMENTO “MOLLO”

A partir de segunda-feira (14 de fevereiro), as 
atividades desportivas e culturais para adultos po-
derão ser retomadas. No entanto, é imposto um 
limite de 25 pessoas. Academias e spas poderão 
reabrir com 50% da capacidade.

OS TRABALHADORES 
ESTÃO TODOS A VOLTAR

Os trabalhadores que estão na rede da saúde que es-
tavam ausentes devido ao COVID-19 estão a voltar 
pouco a pouco. Quebec agora tem 10 600 funcionários 
ausentes, em comparação com 12 000 nas últimas se-
manas.

VACINAÇÃO
A vacinação também está indo no bom caminho. Os 

18 anos ou mais, 92% receberam uma primeira dose, 
90% a segunda e 61% a terceira. François Legault, no 
entanto, deseja aumentar a porcentagem da 3ª dose. 
Dos 547 000 não vacinados na província, 11 000 re-
ceberam a primeira dose e 9 000 marcaram consulta 
para receber a vacina. Quebec ainda quer convencer os 
outros 527 000. Mas isto vai indo pouco a pouco.

OUTROS RELAXAMENTOS?
“Não há nada excluído!” lança o primeiro-ministro 

que indica, no entanto, que o governo optou para fazer 
muita atenção. Quebec conversou com a Saúde Públi-
ca na noite de segunda-feira e toma suas decisões com 
base nas projeções das próximas semanas.

DR. BOILEAU E... O SUPER BOWL!
Questionado sobre relaxamentos para confraterniza-

ções em vista do jogo do Super Bowl, que irá aconte-
cer no dia 13 de fevereiro, o diretor interino de saúde 
pública Dr. Luc Boileau, fã de futebol, foi lá com uma 
brincadeira! “Qual é a equipa que vai ganhar?” ele res-
pondeu aos repórteres.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

EMPREGOSSÓ PARA RIR

Bifes com Natas com Sabor de Cogumelos

Renovações

Restaurante

INGREDIENTES: 6 bifinhos pequenos de porco; 
Azeite; 1 folha de louro; 1 dente de alho, descasca-
do, inteiro; 1 dente de alho, picadinho; 1 colher de 
sopa de, manteiga (eu uso margarina com sabor a 
manteiga); 1 lata de cogumelos, inteiros; 1 colher de 
sopa de, salsa fresca, picada; 50 ml de água da lata 
dos cogumelos; 1 colher de café de, farinha maisena; 
Pimenta; Sal; 1 pacote de natas (200ml); 2 colheres 
de sopa de, vinho branco; 1 colher de chá de, molho 
inglês.
PREPARAÇÃO: Tempere os bifes com sal grosso 
e pimenta em pó. Faça pressão com os dedos para 
que a pimenta adira ao bife com o sal grosso. Numa 
frigideira, ponha o azeite, o dente de alho inteiro, 
descascado e a folha de louro, quando o azeite esti-
ver bem quente, frite os bifes de um lado e do outro. 
Depois de fritos retire para um prato e reserve, tapan-
do. Agora na mesma frigideira, derreta a manteiga, 
adicione o vinho a salsa, o alho picadinho e refogue 
os cogumelos durante uns minutos. Dissolva a fari-
nha na água dos cogumelos e junte também. Mexa, 
junte o molho inglês. Adicione as natas.Tempere com 
pimenta em pó e sal, envolva tudo em lume brando. 
Regue os bifes com este molho. Decore com folhi-
nhas de salsa.

EMPREGOSANEDOTAS
Uma cigana chega ao registo civil para registar a sua fi-
lha. Pergunta-lhe a empregada: - Então qual é o nome 
que vai dar à sua filha? - Cravo Biciclete! - O quê?! Isso 
lá é nome que se dê a uma criança? - Então?! Vocês têm 
uma Rosa Mota, nós também podemos ter uma Cravo 
Biciclete!...
Sabes o que é que os canibais chamam aos pára-que-
distas? - Toucinhos-do-céu!
Numa festa, o anfitrião aborda um convidado: - Aquela 
senhora que está cantando ao lado do pianista é minha 
mulher! - Como? - Aquela senhora que está cantando 
ao lado do pianista é minha mulher! - O quê? - Aquela 
senhora que está cantando é minha mulher! - Fala mais 
alto que tem uma velha cantando!
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

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

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

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

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

CAFÉ CENTRAL
ESTAMOS A PROCURA DE UMA PESSOA PARA 
TRABALHAR NO CAFÉ CENTRAL COMO LAVA 

PRATOS E OUTRAS TAREFAS GERAIS.
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.

PODEM NOS CONTACTAR
RAFFI@PAJAR.COM

514-823-1855

PRECISA-SE DE UMA SENHORA PARA 
FAZER LIMPEZA DE UMA CASA EM 

OUTREMONT. 514-813-8851

EMPREGOSEMPREGOS

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

por semana.
514-830-8448

PRECISA-SE DE UM COZINHEIRO
COM OU UM POUCO DE 

EXPERIÊNCIA NA GRELHA,
LAVA-PRATOS,

SERVANTE DE MESA.

514-773-4884

SUDOKU
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† MARIA EDITE DINIS
1939-2022

Faleceu em Montreal no 
dia 26 de janeiro de 2022, 
com 82 anos de idade, 
a senhora Maria Edite 
Dinis, natural dos Altares, 
Terceira, Açores, Portugal, 
esposa do senhor Americo 
Franco. Deixa na dor seu 
esposo, seu filho José 
Aurelio Franco. Seus netos 
Felix, Virginie e Cynthia. 
Seus bisneto/a Tristan 
e Gabriella. Sua irmã 
Doralice, cunhados/as, 
sobrinhos/as assim como 
familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Uma celebração religiosa foi celebrada de corpo 
presente às 11h30 na Igreja Santa Cruz e foi sepultada 
no cemitério Repos St-François D'assise. 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.

UMA FOTO VALE MIL PALAVRAS

Onde é isso?

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa
514-918-3956

SERVIÇO
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará 
muito sensível. Evite levar tudo tão a peito. Saúde: 
Imponha mais disciplina alimentar a si próprio.

Dinheiro: Modere a tendência para gastos excessivos. 
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

TOURO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: Este é um bom período para 
compreender aquilo de que realmente precisa. 

Saúde: Aparelho respiratório fragilizado, seja prudente.  
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu 
trabalho, esteja atento. Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar 
por terceiros, pode sair prejudicado. Saúde: 

Tenha mais cuidados com os seus ouvidos. Dinheiro: 
Não se precipite e pense bem antes de investir as suas 
economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Diabo, que 
significa Energias Negativas.
Amor: O ambiente familiar encontra-se em alta, 

aproveite a boa disposição que vos rodeia.   
Saúde: Andará um pouco em baixo, faça exercício físico.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, aguarde por tempos 
melhores.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

LEÃO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação.
Amor: A amizade estará agora muito evidenciada. 

Saberá com quem pode contar.
Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus 
objetivos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Viverá momentos felizes 
com uma pessoa especial. Saúde: O cansaço e o 

stress podem prejudicar a sua saúde física e mental.
Dinheiro: Conseguirá manter o equilíbrio a este nível.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

BALANÇA: Carta Dominante: O Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Momento em que 
conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas 
relações familiares. Saúde: Possíveis problemas 

no sistema nervoso. Dinheiro: Dedique-se mais para 
poder alcançar os seus objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

ESCORPIÃO: Carta Dominante: A Temperança, 
que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por 
antecipação! O que tiver de ser, será! Saúde: 

Descanse mais, olhe pela sua saúde. 
Dinheiro: Não gaste mais do que pode. 
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Não desespere, porque 
quando menos esperar surgirá um novo romance 

na sua vida. Saúde: Estamos neste momento a passar 
um período difícil, procure manter o equilíbrio.
Dinheiro: Não invista dinheiro, seja mais prudente.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressentimento, Angústia. 
Amor: Para os que não tiverem par, há a 

possibilidade de se apaixonarem. 
Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os 
esforços excessivos.
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQUÁRIO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação 
passada e que julgava já estar esquecida poderá 

novamente invadir o seu coração.
Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação.
Dinheiro: Período em que terá de fazer um maior esforço 
para cumprir com as suas metas.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: Notará um afastamento 
da pessoa amada, mas não será nada com que 

deva preocupar-se. Saúde: Combata o sedentarismo e 
pratique exercício físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será 
recompensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

Rescaldo eleitoral

Tal como as sondagens o in-
dicavam, o PS ganhou cla-
ramente as eleições e o PSD 

é o segundo partido mais votado 
com uma distância de mais de 12 pontos percen-
tuais. A guerra do terceiro lugar foi vencida por 
André Ventura do Chega à frente da Iniciativa Li-
beral. No entanto, os grandes derrotados da noi-
te eleitoral foram o Bloco de Esquerda e a CDU, 
Partidos que chumbaram o Orçamento de Estado, 
vindo a derrubar o governo de António Costa, 
mas que agora tiveram um estrondoso fracasso 
eleitoral.

Estes resultados fazem-nos lembrar o que acon-
teceu com o governo minoritário de Cavaco Silva, 
em que o Partido de Ramalho Eanes (PRD) pregou 
uma partida, pelo que o então Presidente Mário 
Soares dissolveu a Assembleia da República, con-
vocando eleições, tendo o PSD ganho com maioria 
absoluta. Neste presente ato eleitoral, os socialistas 
lograram arrebanhar os votos das hostes do BE e da 
CDU, possibilitando a que o PS pudesse ganhar fol-
gadamente estas eleições legislativas, que significam 
nem mais, nem menos do que um duro castigo para 
a esquerda radical, infringida pelo eleitorado.

Os portugueses deparam-se com o regresso do 
atual Primeiro-Ministro, vontade democrática que 
livremente escolheram para terem um governo es-
tável para o país. De facto, a gerigonça como solu-
ção ficou enterrada e tanto o BE, como o PCP, bem 
podem estar arrependidos, porque viram os seus 
grupos parlamentares minguarem, e bem se pode-
ria ter evitado eleições, porque a extrema esquerda 
não ajuizou bem os custos que poderiam advir para 
os seus Partidos e os resultados negativos foram, de 
facto, estrondosos.

Interessante é verificar que os eleitores da direita 
portuguesa não quiseram saber do voto útil no PSD 
e resolveram dar uma expressiva votação ao André 
Ventura do Chega e a Cotrim de Figueiredo da Ini-
ciativa Liberal, que assim ambos passam de apenas 
1 Deputado para um grande grupo parlamentar. 
Apesar de ganhar votos e deputados, Rui Rio voltou 
a ser derrotado, tendo os analistas políticos justi-
ficado a derrota pela sua ambiguidade do discurso 

em relação à extrema-direita, o que afastou o elei-
torado do centro onde o PSD poderia ganhar votos.

Por outro lado, quem atingiu os seus objetivos foi o 
Chega, que chegou aos 11 deputados, formando um 
grande grupo parlamentar. Na noite eleitoral André 
Ventura foi contundente e disse: António Costa, eu 
vou atrás de ti agora.

Durante a campanha, Cotrim Figueiredo traçou 
uma meta ambiciosa de cinco deputados para a Ini-
ciativa Liberal, no entanto, número acabou por ul-
trapassar e atingir os 6 lugares no parlamento, pelo 
que o ambiente foi de festa com a repetição do slo-
gan: Portugal está mais liberal. 

No meio da tempestade o CDS afunda-se e esvai-
-se, transferindo-se muitos dos seus eleitores para o 
IL, ao ponto de ter o pior resultado da sua história, 
o que levará aquele Partido a fazer uma reflexão que 
pode passar pôr em cima da mesa o fim do próprio 
partido, dado que ficou sem verdadeira representa-
ção nacional. No final da noite de domingo, chegou 
a dolorosa notícia de que o CDS não tinha nenhum 
deputado.

Uma outra consequência imediata da noite eleito-
ral foi o facto de Rui Rio admitir sair da liderança 
do PSD se o PS obtivesse a maioria absoluta, dado 
que, segundo o líder social-democrata, não conse-
gue argumentar como se pode continuar ser útil ao 
partido com tal resultado, acabando por dizer que 
como tal abandonará o PSD

Nos Açores, o registo da abstenção foi muito ex-
pressivo, tendo ganho em todas as frentes, com a 
chuva que se fez sentir a dar uma ajudinha, mas 
que não pode ser, de forma alguma, a justificação 
para os números expressivos que se registaram, che-
gando até a ser assustador atingir tal resultado. O 
Partido Socialista assegurou os seus 3 Deputados, 
ganhando em quase todos os Concelhos da Região, 
ficando a Aliança Democrática com 2 Deputados, 
ambos das hostes social-democratas.

Francisco César teve, para muita gente, uma ines-
perada vitória em todas as ilhas, o que lhe dá crédito 
para catapultar na política e poder ser um influen-
te dirigente dentro do PS, cujo sonho, como se tem 
dito por aí, é procurar ser o Senhor que se segue na 
liderança dos socialistas açorianos.

O PS considerou o resultado eleitoral como uma 
vitória da humildade, uma vitória da confiança e 
uma vitória pela estabilidade. O país precisa de es-
tabilidade e de governabilidade e assim terá.
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TAÇA DA LIGA: BENFICA 1-2 SPORTING

Um troféu com Marca Registada
É que não há para mais ninguém!

Parece aqueles miúdos traquinas do pátio.
É meu. É meu. É meu!

Ruben diverte-se. Brinca sozinho, mas é feliz. E os 
outros que olhem, enquanto ele festeja.

Durante muito tempo, a Taça da Liga parecia o re-
creio do Benfica. Das nove primeiras edições, as águias 
venceram sete.

Mas hoje, talvez seja mais fácil explicar o fenóme-
no. Não era a competição do Benfica. Era a de Ruben 
Amorim: o médio que venceu seis dos troféus con-
quistados pelo Benfica.

É que depois de ele sair, só mais 
uma vez os encarnados venceram 
o troféu, dando depois espaço 
para Sporting e Moreirense con-
quistarem também a Taça da Liga. 
E entretanto, surge Ruben Amo-
rim. O treinador. À primeira ten-
tativa, Ruben leva o troféu para 
Braga. À segunda, faz da Taça da 
Liga o seu primeiro título pelo Sporting. E se dúvidas 
houvesse, neste sábado elas foram dissipadas. No con-
fronto Amorim-Benfica, sorriu o treinador.

Contas feitas, e vão nove para o treinador.
Num jogo em que o Sporting foi sempre melhor – 

mais equipa, mais dominador e capaz de controlar to-
dos os momentos da partida -, foi com naturalidade 
que os leões voltaram a conquistar a Taça da Liga.

Porro, em dia de saudado regresso à competição, lan-
çou Sarabia que, isolado na cara de Vlachodimos selou 
o triunfo leonino e inscreveu o nome do Sporting no 
troféu.

Mas há lá outro nome que tem de figurar. Ele até 
pode vir em letras pequenas, mas o homem que no 
final do jogo foi atirado ao ar pelos seus jogadores tem 
de merecer uma referência especial.

Porque desde que Ruben é treinador, não há Taça da 
Liga para mais ninguém.

DESTAQUES DAS ÁGUIAS
Momento: a bomba de Everton
Depois de 23 minutos de verde e branco, Everton deu 

um toque de vermelho ao jogo, ao minuto 23, com 
uma bomba que desbloqueou o marcador. Recebeu a 
bola servida por Grimaldo com o pé direito, deixou 
Neto nas covas e encheu o pé esquerdo, sem hipóteses 
de defesa para Adán. Um golo que teve o condão de 

dar confiança ao Benfica depois das muitas bolas per-
didas no início do jogo. A verdade é que o Benfica es-
tabilizou e passou a controlar melhor o jogo e também 
o adversário, pelo menos, até ao intervalo.
Figura: Vertonghen imperial
Uma grande parte dos ataques do Sporting morre-

ram nos pés do central belga. Foram cortes atrás de 
cortes, com o defesa a aparecer sempre no caminho 
da bola. Bolas tensas, bolas em balão, bolas rasteiras, o 
belga estava sempre no sitio certo a anular ou a inter-
romper todas as iniciativas dos leões.  

João Mário: Deve ter jogado 
com tampões nos ouvidos, uma 
vez que se mostrou sempre im-
pávido e sereno face aos muitos 
assobios que ouviu das bancadas. 
Desde que o seu nome foi anun-
ciado no estádio e, depois, sempre 
que tocava na bola, ouvia-se uma 
monumental assobiadela, mas a 
verdade é que o antigo jogador do 

Sporting, de luvas nas mãos, nunca acusou a pressão. 
Foi até o mais inconformado depois da reviravolta dos 
leões, procurando sempre, de cabeça levantada, levar a 
sua equipa para a frente. Faltou-lhe mais apoio.
Meïté: Se a sua missão era anular Matheus Nunes, 

cumpriu quase na perfeição, faltou depois assumir o 
papel de «oito» que Nélson Ve-
ríssimo lhe atribuiu na antevi-
são do jogo. Por outras palavras, 
foi preponderante a enguiçar o 
meio-campo do Sporting, mas 
contribuiu pouco para a fluidez 
do meio-campo da sua equipa.

DESTAQUES DOS LEÕES
Momento: golo de Inácio, à se-

gunda tentativa
O Sporting chegou ao intervalo a perder, mas pre-

cisou de poucos minutos para chegar ao empate na 
segunda parte, num lance que os leões já tinham en-
saiado no primeiro tempo. Na primeira tentativa, Vla-
chodimos, com grandes reflexos, impediu o golo, mas 
à segunda tentativa nada pôde fazer. Pontapé de canto 
de Sarabia da esquerda e cabeçada plena de convic-
ção do jovem central. Um golo que marcava um novo 
crescimento dos leões que tinham esmorecido depois 
do golo de Everton.

Figura: Pablo Sarabia, oferece e assume
Num jogo em que o Sporting brilhou pelo coletivo, 

temos de destacar Pablo Sarabia pela marca forte que 
deixou nos dois golos do Sporting. No primeiro mar-
cou o pontapé de canto teleguiado para a cabeça de 
Gonçalo Inácio, depois aproveitou um grande passe 
de Pedro Porro para escapar entre Morato e Lázaro 
para bater Vlachodimos como quis. Dois momentos 
fulcrais no jogo, mas o espanhol foi mais do que isso. 
No primeiro tempo deu vida à ala esquerda dos leões, 
em constantes combinações com Matheus Reis, para 
ganhar a linha de fundo e cruzar para a área. Começou 
por cruzar muito largo, para lá do segundo poste, mas 
foi afinando o pé e, já perto do intervalo esteve perto 
de surpreender Vlachodimos com um cruzamento/
remate.
Ricardo Esgaio: Que luxo! Ruben Amorim deixou 

Pedro Porro no banco, mas Esgaio correspondeu en-
quanto teve pulmão. O ataque dos leões começou in-
clinado sobre a direita, muito por culpa das constantes 
iniciativas do lateral que procurava aproveitar o es-
paço que Grimaldo deixava nas suas costas. Jogou na 
lateral sobre a linha do meio-campo, mas esteve mais 
tempo no tabuleiro ofensivo, sempre no ataque à pro-
fundidade, permitindo a Pote procurar mais terrenos 
interiores. Depois da entrada de Porro, passou a jogar 
a central, sobre a direita, com a mesma eficácia que 

tinha revelado no corredor.
Matheus Nunes
Esteve muito tempo fora do 

jogo, sob forte marcação de 
Maïté, mas sempre que teve a 
bola nos pés e conseguiu esca-
par à sombra do francês, ofere-
ceu qualidade ao jogo. Destaque 
para um grande passe a lançar 
Sarabia para a área do Benfica 

ainda na primeira parte. Já na segunda, voltou a fugir 
à marcação do francês e saiu disparado para acorrer a 
um passe longo de Paulinho.
Pedro Porro: Aí está Porro de volta e a deixar claro 

que o lugar que deixou entregue a Esgaio é seu. Su-
biu ao relvado sob uma grande ovação das bancadas e 
precisou de pouco tempo para explicar a adoração que 
os adeptos têm por ele. Grande passe a lançar Sarabia 
para o golo da reviravolta.
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1-FC Porto 56 20 18 2 0 53 14
2-Sporting 50 20 16 2 2 39 13
3-Benfica	 44	 20	 14	 2	 4	 53	 18
4-SC Braga 38 20 11 5 4 36 20
5-Gil Vicente 33 20 9 6 5 30 22
6-Vitória SC 27 20 7 6 7 30 25
7-Estoril Praia 26 20 6 8 6 25 24
8-Portimonense 25 20 7 4 9 20 22
9-Marítimo 24 20 6 6 8 25 30
10-Santa Clara 23 20 6 5 9 23 37
11-FC Vizela 22 20 5 7 8 22 34
12-Paços de Ferreira 20 20 4 8 8 14 23
13-CD Tondela 20 20 6 2 12 28 40
14-Boavista 19 20 3 10 7 22 31
15-FC Arouca 18 20 4 6 10 19 36
16-FC Famalicão 17 20 3 8 9 23 35
17-Moreirense 16 20 3 7 10 18 31
18-Belenenses SAD 12 20 2 6 12 12 37

 PTS  J V E    D GM   GS

20ª JORNADA

1-Casa Pia 39 20 12 3 5 28 11
2-Benfica	B	 39	 20	 12	 3	 5	 38	 22
3-Rio Ave 37 19 11 4 4 33 22
4-Feirense 36 20 11 3 6 30 22
5-GD Chaves 33 19 9 6 4 31 21
6-Nacional 32 20 9 5 6 34 27
7-Est. Amadora 29 20 8 5 7 32 35
8-FC Porto B 27 19 7 6 6 25 26
9-FC	Penafiel	 27	 20	 7	 6	 7	 20	 23
10-CD Mafra 26 20 6 8 6 21 21
11-Leixões 25 20 7 4 9 23 24
12-Trofense 24 19 6 6 7 18 20
13-Vilafranquense 23 20 5 8 7 26 31
14-Acad. de Viseu 23 20 6 5 9 17 27
15-SC Covilhã 18 20 3 9 8 16 31
16-Farense 17 18 3 8 7 22 24
17-Varzim 12 19 2 6 11 14 28
18-Académica OAF 11 19 2 5 12 18 31

 PTS  J V E D GM GS

30/01 FC Vizela 3-2 Vitória SC
  Portimonense 1-2 CD Tondela
  SC Braga 2-0 Moreirense
  FC Porto 2-1 Marítimo
31/01 Estoril Praia 0-0 P.Ferreira
  FC Famalicão 0-0 FC Arouca
01/02 Santa Clara 2-1 Boavista
02/02 Benfica 1-2 Gil Vicente
 Belenenses 1-4 Sporting

21ª JORNADA
05/02 Marítimo 10:30 Estoril Praia
  P. Ferreira 13:00 Portimonense
  Vitória SC 15:30 SC Braga
06/02 Boavista 10:30 FC Vizela
  Gil Vicente 10:30 Santa Clara
  FC Arouca 13:00 FC Porto
  Sporting 15:30 FC Famalicão
07/02 CD Tondela 14:00 Benfica 
  Moreirense 16:15 Belenenses

20ª JORNADA
28/01 Farense 3-0 Est. Amadora
  Trofense 2-0 Benfica B
30/01 Nacional 1-0 FC Porto B
  CD Mafra 0-0 A. de Viseu
  Rio Ave 1-1 Varzim
  GD Chaves 3-1 Feirense
  SC Covilhã 1-1 Vilafranquense
  Académica 1-0 Leixões
31/01 Casa Pia 2-0 FC Penafiel

21ª JORNADA
04/02 Benfica B 13:00 Casa Pia
05/02 A. de Viseu 10:00 Chaves
06/02 Leixões 6:00 Rio Ave
  Vilafranquense 9:00 CD Mafra
07/02 FC Porto B 10:30 SC Covilhã
  FC Penafiel 13:00 Trofense
08/02 Varzim 10:30 Nacional
  Feirense 13:00 Farense 
  E. Amadora 15:15 Académica

MEIAS-FINAIS     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto 01/03 20:45 20/04  20:45
CD Tondela-CD Mafra 02/03  20:45 19/04  20:45

Paulo Bento já faz história na Coreia do Sul
Foi com uma vitória por 0x2 no Zabeel Stadium, 

frente à Síria, que Paulo Bento selou o apura-
mento da seleção da Coreia do Sul para a próxi-

ma edição do Campeonato do Mundo, no Catar. Era 
quase uma obrigação, mas foi cumprida 
de forma exemplar e, como tal, as pres-
tações do técnico luso já começam a ga-
nhar contornos históricos...

 Já conquistou a Taça do Este Asiático em 
2019, no seu segundo ano no comando 
desta seleção, mas esta semana o portu-
guês igualou o registo de vitórias de Huh 
Jung-moo, um máximo no comando da 
equipa sul-coreana. Um feito impressio-
nante do segundo treinador com mais 
jogos disputados por esta nação (40), 
que atinge a marca de triunfos do único 
nome à sua frente na lista, que comandou 

a equipa em mais 16 partidas (56). Paulo Bento Repú-
blica da Coreia Total 39 Jogos 27 Vitórias 8 Empates 4 
Derrotas 74 Golos 24 Golos sofridos ver mais » Sendo 
que Huh Jung-moo atingiu essa marca na soma de três 

passagens distintas, Paulo Bento já é o 
selecionador com mais tempo consecu-
tivo na história do cargo, que assumiu 
em agosto de 2018, após o Mundial da 
Rússia. Para além do tempo consecutivo 
e do total de vitórias, o ex-timoneiro da 
equipa das quinas também faz história 
pela seleção sul-coreana noutras medi-
das: é o treinador com melhor média 
de golos marcados e ao mesmo tempo 
tem também a mais baixa percentagem 
de golos sofridos e derrotas em toda a 
história da federação deste país asiático. 
(zerozero.pt)

BENFICA  1-2  GIL VICENTE

Completamente Perdidos
A sorte e o azar desempenham papéis impor-

tantes no futebol, ao ponto de não raras vezes 
a melhor equipa não ser a que sai vencedora 

de um jogo. Como se combate isso? Procurando ser-
-se, se possível, muito melhor do que o adversário, 
criando-se margem de manobra para que a sorte e o 
azar não se sobreponham a tudo o resto.

Foi, no fundo, o que o Gil Vicente fez na Luz: foi me-
lhor, venceu por 2-1 e pela segunda vez em menos de 
um ano derrotou o Benfica na sua própria casa. No 
final, acabou por ter uma ponta de sorte, mas o que 
construiu até aí fez com que merecesse regressar a Bar-
celos com os três pontos.

Na Luz ficaram vincadas duas realidades: de uma 
equipa em falência futebolística; e de outra tremen-
damente competente e que justifica o quinto lugar na 
Liga e cada um dos 33 pontos com os quais termina 
a jornada 20 da Liga. Na equipa de Ricardo Soares 
há critério: na forma como desenha cada jogada e se 
organizam as peças. Há coragem: na for-
ma como sai com das zonas de pressão e 
arrisca defender em casa de um grande 
quase no meio-campo contrário.

Há, acima de tudo, mais vontade de jo-
gar futebol do que de impedir o adver-
sário de jogar, ainda que essa estratégia, 
muito usada em Portugal pelos mais pe-
quenos, seja também ela legítima.

«… ter a capacidade de impor o nosso 
jogo. O Benfica irá certamente respeitar-
-nos, até porque sinto a minha equipa 
forte e queremos fazer um grande jogo»

Ricardo Soares provou que, mais do que 
um homem de palavras é um homem de 
PALAVRA.

O Gil foi grande e impôs-se no Estádio da Luz, colo-
cando-se a vencer aos 11 minutos (Samuel Lino) numa 
daquelas transições para as quais o Benfica não tem 
solução desde tempos de pré-pandemia.

Mas não é só para isso que os encarnados não têm 
solução. A saída de Jorge Jesus do comando técnico 
das águias deixou ainda mais vincadas as gigantes ca-
rências desta equipa e que é hoje ainda mais descuida-
da a defender e apresenta incompreensíveis bloqueios 
criativos.

E hoje não pode queixar-se de falta de espaço para 
jogar, porque o Gil, pela ideia de jogo arrojada que le-
vou para a capital e que, no fundo, lhe permitiu ven-
cer, deu-lho. Vertonghen, Otamendi, Gonçalo Ramos 
e Everton desperdiçaram para a equipa da casa ainda 
nos primeiros 45 minutos, mas a verdade é que o Gil, 
se definisse melhor no último terço, também podia ter 
ido para o descanso com mais do que um golo.
Até que aos 65 minutos chegou a estocada final, dada 

por Aburjania na sequência de um pon-
tapé de canto de Pedrinho, que já havia 
estado no lance do 1-0 e jogou uma bru-
talidade! Quando já mais do que pouco 
havia a fazer, o Benfica acelerou, mas foi 
mais apressado a fazer as coisas do que 
propriamente rápido. E quando assim é, 
a história para contar é quase sempre a 
mesma.
Gonçalo Ramos ainda reduziu já perto 
dos 90 minutos, mas o Gil Vicente con-
seguiu segurar uma vitória que soube 
construir com mérito e uma exibição 
personalizada. E quando assim é (tam-
bém), está-se sempre mais perto de ven-
cer.
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Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

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

e o seu orçamento.
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