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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

A UNIÃO EUROPEIA CLASSIFICOU 
A ENERGIA NUCLEAR E O GÁS
COMO ENERGIA VERDE

Chegou esta semana uma de-
cisão de Bruxelas afirmando 
que investir na energia ató-

mica e no gás ajuda ao objectivo de 
neutralidade do carbono. Isto veio incomodar gran-
de parte da política alemã, dado ter deter-
minado acabar com todas as centrais de 
energia atómica. Daí o seu especial empe-
nho em ter defendido o gás como energia 
verde.

Os investimentos em novas centrais nu-
cleares e de gás devem ser considerados 
favoráveis ao clima na UE, sob novas con-
dições.

A classificação de projectos de gás e nu-
cleares como sustentáveis está em relação 
ao financiamento sustentável e deve ser 
avaliada como neutra para o clima até 
2050.

Esta é uma solução real no sentido de aju-
dar a alcançar a neutralidade climática. A Comissária 
das Finanças na UE, Mairead McGuiness, argumen-
tou: "O acto jurídico de hoje pode não ser perfeito, mas 
é uma verdadeira solução - aproxima-nos do nosso ob-

jectivo de neutralidade de carbono"(1).
Áustria e Luxemburgo, pretendem recorrer con-

tra esta decisão. A Espanha, a Dinamarca e a Suécia 
opõem-se à classificação sustentável do gás. A Ale-
manha quer examinar o acto jurídico, tendo para isso 
quatro meses para o fazer! Esta medida possibilita in-
vestimentos de Biliões de euros em energias atómicas 
e de gás, porque são classificadas como energias "ver-
des". A disputa sobre o rótulo ecológico no Parlamento 

da UE contra a classificação destas energias como ver-
des certamente não conseguirá uma maioria no Parla-
mento Europeu nem tãopouco é de eserar  um veto de 
20 dos 27 países da UE .
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A forma positiva

Na semana passada 
despoletou uma guerra 
na assembleia do Québec 

relativamente à anulação do 
projeto de expansão do colégio 
Dawson. Esta anulação insere-se 

na perspetiva de privilegiar a defesa do francês 
como língua de estudo e, portanto, reequilibrar 
ou redirecionar a direção dos apoios a outros 
institutos de ensino na língua de Molière. A troca 
de argumentos foi de um nível difícil de ser visto, 
mas tudo isto me levou a uma reflexão que tenho 
empreendido desde algum tempo.

Sempre admirei a dinâmica dos quebecois na 
defesa da sua língua e cultura rodeados por um 
mar anglófono. Penso até que os portugueses 
teriam muito a aprender, se não estão ameaçados 
diretamente por outras culturas pelo menos daria 
aos portugueses um melhor apreço pela sua cultura 
e pelos feitos históricos que atualmente até se veem 
distorcidos ou condenados por novos personagens 
que pretendem reescrever a história à luz das suas 
convicções e preconceitos. 

Mas voltando ao Québec, admiro a sua vontade e 
esforço no sentido de preservar a sua identidade. No 
entanto, considero que muitas vezes pecam pela má 
estratégia por não compreenderem nem aceitarem 
uma realidade simples da vida: tudo evolui. 

Para preservar o francês como língua efetiva de 
estudo e porventura de trabalho da forma como 
pretendem, ou seja, congelá-la no tempo e no espaço, 
teriam que erguer um muro em torno de todo o 
Québec e não permitir que ninguém saísse nem 
entrasse. 

Ora, isto é inexequível, exceto se quisermos 
transformar isto numa Coreia do Norte. Como não 
é este o objetivo, teremos que adaptar a estratégia 
à realidade que vivemos em função dos objetivos 
que temos para o Québec do futuro. Teremos que 
compreender e aceitar que a língua assim como a 
cultura não são estáticos como uma rocha a flutuar 
no espaço sideral. 

Teremos que compreender e aceitar que as influências 
que a língua e cultura sofrem abrem novos caminhos 
de desenvolvimento que podem ser controlados 
ou direcionados mas não podem ser retidos sobre 
pena de estagnarmos e por ventura morrermos da 
cura. Assim, julgo que a melhor estratégia seria uma 
abordagem positiva, e não negativa, no sentido de 
tornar o francês mais aberto, mais fácil de abordar 

académicos.
Penso que o francês pode e deve ser defendido, mas 

não como um rebelde que não se dá com os outros, 
antes como um determinado que persiste a par com 
os outros. Defender o francês de uma forma positiva, 
com outro tipo de iniciativas em vez de criar um 
mártir na figura do colégio Dawson seria uma opção 
mais inteligente e consequentemente mais vantajosa.

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.

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

e mais “divertido” pelas novas ofertas culturais 
que oferece àqueles que pretendem conhecê-lo e 
porventura aprendê-lo. A estratégia de estar sempre 
a opor ou a contrariar o inglês torna-se tão ridícula 
quanto ineficaz. Por exemplo, neste caso do colégio 
Dawson, o Partido Quebecois (PQ) já havia proposto 
a anulação do projeto, pelo que os argumentos que o 
primeiro ministro Legault apresenta agora poderiam 
ter sido aplicados anteriormente. E falamos do 
mesmo primeiro ministro que no início da semana 
queria unir todos os quebecois mas que no final da 
semana faz distinção entre eles, pois não podemos 
esquecer que há quebecois anglófonos. 

Segundo indicações nos media, cerca de metade 
ou pouco mais de metade dos frequentadores do 
colégio Dawson serão francófonos. Pergunta: será 
que um francófono com quase 20 anos de idade vai 
deixar de o ser por estudar num colégio anglófono? 
Não acredito. E já se perguntaram porque será que 
estes francófonos escolhem o Dawson em inglês? 
A acrescer a isto, temos que ser honestos, o francês 
foi completamente desalojado pelo inglês a nível 
internacional, desde a diplomacia aos negócios e 
mesmo na parte técnica onde se pode incluir as 
engenharias, a saúde e outras áreas. 

Assim, construir um muro cultural apenas por 
nostalgia nacionalista é um erro. Muitos dirão que 
termos então que aceitar e abraçar o declínio do 
francês. Também não sou desta opinião. 

Quantas línguas já existiram com impacto em 
largas regiões do globo e que hoje desapareceram 
completamente enquanto outras se ergueram da 
fusão de várias línguas? Quantas outras persistiram 
com evolução ao longo dos séculos? 

Lembremos de um exemplo ao alcance de qualquer 
um: o latim. Esta língua, antes a base de uma cultura 
potentíssima e que foi estendida no tempo pela 
religião católica, hoje não passa de um episódio 
histórico com existência nos gabinetes de estudos 

CIBERATAQUE. "É UMA REALIDADE GLOBAL, NÃO É EXCLUSIVA A PORTUGAL", DIZ PJ
A Polícia Judiciária (PJ) informou que "não é possível, de forma muito concreta, dizer o que está subjacente" ao ataque informático de que a Voda-
fone foi alvo. Em conferência de imprensa na sede da PJ em Lisboa, pelas 20h00, Carlos Cabreiro, diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime 
da Polícia Judiciária, referiu que as autoridades estão a investigar o ciberataque num trabalho conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança 
e com as Secretas. "Estamos a falar essencialmente de um crime, mas um crime em que naturalmente, e num primeiro momento, não é possível 
de forma muito concreta e com pormenores dizer o que está subjacente à sua motivação", explicou, acrescentando que "os primeiros momentos 
deste tipo de ações criminosas são sempre importantes".
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canada.ca/le-coronavirus

Pour les Canadiens ou les propriétaires 
d’entreprise admissibles qui continuent 
d’éprouver des difficultés en raison de 
la COVID-19 : 

  Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées

  Programme de relance pour le tourisme et l’accueil

  Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

  Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

Quem se lembra de René Levesque?
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

É difícil acreditar que  2022 marca 
o 100º aniversário do nascimento 
de René Lévesque e o 35º de sua 

morte. Eu vivi um pouco desta realidade, de quem é 
o René Levesque? O que ele fez para o Quebec e o que 
se passou nesta grande época da afirmação e a honra 
de ser "Québécois". 

Ontem, quarta-feira, foi apresentado um documen-
tário sobre este homem do qual viveu para uma ideo-
logia que está a desaperecer, mas em realidade nós vi-
vemos nesta ideologia todos os dias,... A sociedade do 
automobilista do Quebec,... A lei 101, onde todas as 
crianças e imigrantes devem aprender o françês, paga-
mos a electricidade a companhia que ele criou, Hydro-
-Québec, e muito mais. 

A lista é longa.
É importante de notar que antes dele, tudo estava 

centralizado no Quebeque. E, ele recriou uma centra-
lidade no Quebeque e que ao mesmo tempo, criou a 
oportunidade quebequense em vez da oportunidade 
canadiana.

Eu sei que muitos vão me criticar porque ele não es-
tava a pensar aos ingleses e aos imigrantes, ele estava a 
pensar ao Quebeque, em primeiro, e pensava aos ou-
tros problemas em segundo.

Este documentário dá a oportunidade para rever a 
sua carreira e a sua história que marcou o Quebec para 
sempre. Como faz o jornalista Guillaume Bourgault-
-Côté em " Qui se souvient de René Lévesque ?", do-
cumentário apresentado quarta-feira na Télé-Québec, 
que mostra que os quebequenses nem sempre têm me-

mória curta. 
“Il y a lui et il y a les autres, resume o jornalista. Ele 

próprio admite um fascínio pelo fundador do Parti 
Québécois, que foi primeiro-ministro de 1976 a 1985. 
realmente todos os partidos: é um nome que volta, 
com muito respeito”, explica Guillaume Bourgault-
-Côté, que foi político jornalista do Le Devoir por dez 
anos.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Quem se lembra do René Lévesque? não se debru-

ça sobre o projeto de lei 101 ou o projeto nacional, o 
que pode parecer paradoxal, visto que es-
sas duas questões deixaram uma marca 
profunda na sociedade e ainda marcam os 
debates políticos em Quebec. “A ideia era 
ir além do que conhecemos de René Lé-
vesque, explica Guillaume Bourgault-Côté. 
Ver o que ainda ressoou em 2022, por um 
lado, e também o que esquecemos um pou-
co ao longo do tempo, porque ficou mais 
em segundo plano. »

Encontrou com facilidade: Lei de Prote-
ção de Terras Agrícolas, Lei de Seguro Au-
tomóvel, reforma da Lei de Defesa do Con-
sumidor, criação do Ministério do Meio 
Ambiente, Ouvidoria Pública sobre Meio 
Ambiente e o "déclubage", que ajudou a 
dar aos cidadãos acesso a o território. Duas 
outras conquistas que terão importante 
repercussão na sociedade também podem 
ser atribuídas ao primeiro governo de René 
Lévesque: o fim das tavernas reservadas 
aos homens e a proibição da discriminação 
por orientação sexual.

Ao mesmo tempo podemos ver um homem que não 
tinha medo de confrontar o Primeiro Ministro do Ca-
nadá nem tinha papas na língua.

Eu o admirei,... sim.
porque não tinha medo de ninguém.
Tudo o que ele queria era fazer avançar o Quebec e 

mais nada.
Uma frase que eu sempre adorei, e é triste que muitos 

políticos esqueceram-se disto. "On ne va pas en poli-
tique por se servir, mais pour servir". Uma frase bem 
dita por René Levesque.



A VOZ DE PORTUGAL | 10 DE FEVEREIRO DE 2022  | 5 NOTÍCIA

UB_EN_A vos Portugal_10” x6,56”

OFERTA ESPECIAL DE PRÉ-VENDA 
CEMITÉRIO-JARDIM LAVAL

Venham falar sobre as nossas ofertas de pré-venda 
com um de nossos conselheiros.

EM BREVE:  

um novo mausoléu 
contemporâneo.

2500, avenue des Perron, Laval | 514 735-2025 | 24/7 | urgelbourgie.com

Crise na Ucrânia:
custos humanitários
A Ucrânia está enfrentando ne-

cessidades humanitárias signi-
ficativas.

O acúmulo de tropas russas na frontei-
ra da Ucrânia vem aumentando as ten-
sões em todo o mundo, mas partes da 

Ucrânia têm sofrido muito desde 2014.
Milhares de casas, escolas e hospitais 

foram destruídos desde que forças lide-
radas pela Rússia invadiram a Ucrânia*, 
ocuparam a Crimeia e instigaram con-
flito na região de Donbass. 

-Mais de 14 mil pessoas foram mortas.
-Cerca de 3 milhões de ucranianos, 

incluindo 1 milhão de idosos e meio 
milhão de crianças, necessitam urgen-
temente de alimentos, abrigo e outras 
assistências vitais.

-Estima-se que 1,8 milhão de pessoas 

no leste da Ucrânia precisam de ajuda 
humanitária.

Muitos moradores das províncias de 
Luhansk e Donetsk, que integram a re-
gião de Donbass, tiveram de deixar suas 
casas após a invasão das forças russas.

Os Estados Unidos estão trabalhan-
do com a ONU e outras organizações 
humanitárias internacionais a fim de 
ajudar as comunidades afetadas por 
conflitos a reconstruir sua infraestrutu-
ra, incluindo centros de saúde, abaste-
cimento de água, instalações de sanea-
mento básico e agências de correios que 
foram danificadas pelos bombardeios.  
Desde 2014, os Estados Unidos já forne-

ceram mais de US$ 351 milhões em assis-
tência humanitária a ucranianos afeta-
dos pelo conflito.
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

O desempenho dos novos Deputados

O Partido Socialista ganhou 
as eleições com maioria ab-
soluta, para espanto de toda 

a gente, sobretudo dos comentadores 
políticos que se deixaram levar, também eles, pelas 
sondagens sucessivas que nos eram impingidas, le-
vando a crer que o eleitorado estava dividido entre o 
PS e o PSD.

Na minha crónica no rescaldo das eleições eu referi 
que “tal como todas as sondagens indicavam” o PS ven-
ceu as eleições, quando deveria ter clarificado que “tal 
como todas as sondagens à boca da urna indicavam”, fa-
zendo assim sentido tudo o que eu disse sobre os resul-
tado eleitorais. Foi uma noite de clarificação para o es-
pectro político nacional, desde a direita, passando pelo 
centro e indo até todos os partidos à esquerda do PS, ou 
seja os antigos parceiros da geringonça, desaparecendo 
do mapa o Partido dos Verdes e dando uma machadada 
inigualável no radical Bloco de Esquerda. O CDS, um 
partido que desde o 25 de abril teve grande preponde-
rância nacional, também acabou por ir na onda, aliás 
como era previsível, em que Francisco Rodrigues dos 
Santos sempre foi escorraçado pela comunicação social, 
que em Portugal é maioritariamente esquerdizante.

Os eleitores açorianos, apesar da assustadora absten-
ção, souberam distinguir esta eleição, em que nos Aço-
res aconteceu exatamente o que se registou a nível na-
cional, aderindo à onda que varreu o país do voto útil, 
mantendo António Costa no poder, preferindo a esta-
bilidade governativa, para assim evitar crises políticas. 

Aliás, o líder do PPM da Região, Paulo Estevão, vincou 
bem este resultado, ou seja, no seu entender, tratou-se de 
uma lição para os partidos mais pequenos que apoiam 
a coligação a nível regional, devendo assumir o seu pa-
pel de respeito pelos acordos de incidência parlamentar, 
sempre com a mira da linha vermelha que constituem as 
consequências para quando se provocam crises a meio 
do mandato. Na noite eleitoral, quase todos os Partidos 
nos Açores fizeram uma leitura nacional dos resultados 
e tanto Francisco César, como Vasco Cordeiro, alinha-
ram por este diapasão, dando, no entanto, o remoque 
de fazer lembrar a tentativa de antes das eleições se pre-

tender fazer leituras regionais aos resultados nacionais, 
pois cada eleição é uma eleição específica.

As eleições para estas legislativas nos Açores foram 
marcadas por algumas diferenças importantes, ou seja, 
o Partido Socialista não logrou obter nas ilhas a maioria 
absoluta dos votos e a abstenção foi aqui marcadamente 
superior ao todo nacional, como que a dizer que os aço-
rianos preocupam-se muitíssimo mais com as eleições 
regionais e com as autárquicas, em que se reveem, por 
lhes dizer diretamente respeito.

Por outro lado, importa reter que nos Açores, a soma 
dos votos da Aliança Democrática (PSD, CDS e PPM) 
os partidos que apoiam a coligação, com os que o Chega 
e a Iniciativa Liberal obtiveram, é maior do que o resul-
tado do Partido Socialista. Até nisto, o resultado elei-
toral tem uma mensagem implícita que importa reter, 
pois para o PS obter a maioria dos votos, teria de somar 
os do PAN ou os do Bloco de Esquerda.

O Partido Socialista tem agora a grande responsabi-
lidade de tornar frutuosa para todo o país a maioria 
que atingiu, sendo uma incógnita como será o relacio-
namento com as Regiões Autónomas que estão fora do 
radar do PS, o que não deixa de ser interessante perce-
ber como António Costa irá atender às reivindicações 
insulares, sabendo-se que nas ilhas outro galo canta.

É aqui que os Deputados açorianos eleitos irão ter um 
papel determinante a favor das causas da Região. De 
lembrar que na reação aos resultados eleitorais, Francis-
co César referiu que a preocupação que o PS tem com 
todos, em propiciar uma igualdade de oportunidades 
para todos, foi estrutural na campanha. Na ocasião, 
Francisco César reiterou o compromisso da candidatu-
ra, ou seja “defender os Açores, defender sempre, não 
contra nenhum governo em particular ou em favor de 
um governo, não contra um partido em particular, ou 
em favor de outro partido”. 

Por seu lado, Paulo Moniz, que foi cabeça de lista da 
AD/Aliança Democrática, já se comprometeu publi-
camente que os dois deputados eleitos irão defender as 
nove ilhas do arquipélago, todos os açorianos por igual 
e os Açores por inteiro. O seu desempenho no mandato 
anterior leva-nos a pressupor que será mesmo assim, 
dado que ele foi a verdadeira voz da Região na Assem-
bleia da República. 

Os Açores estão nas mãos dos novos Deputados.

CARICATURA DA SEMANA

CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas 
obrigações profissionais podem não lhe permitir estar 
tanto tempo com a pessoa amada, por isso, aproveite 

de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva alegre 
e otimista! Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada. 
Dinheiro: Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não 
se deixe levar pelos impulsos. Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 
2, 3

TOURO: Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso 
com o seu parceiro. Saúde: Opte por fazer refeições 
ligeiras. Dinheiro: Procure fazer um investimento na sua 

valorização profissional. 
Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43

GÉMEOS: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Poderá ter de enfrentar uma 
discussão com alguém da sua família. Abra mão de 
velhos hábitos. Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, 

tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em 
baixo, seja prudente nos gastos.
Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31

CARANGUEJO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, 
que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. 

Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma 
limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os 
projetos a que se propõe. 
Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua 
relação amorosa. Procure estar calmo. Não se desgaste 
à toa! Saúde: Evite andar tão atarefado, vai sentir um 

forte desgaste físico e mental. Dinheiro: Poderá ter problemas 
com a sua entidade patronal. Seja prudente. 
Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Uma pessoa próxima de si poderá 
mostrar-lhe uma faceta menos agradável. Saúde: 

Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá 
da forma como encara os problemas. Dinheiro: Seja justo numa 
decisão que pode ter que tomar. 
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

BALANÇA: Carta Dominante: 10 de Espadas, que 
significa Dor, Escuridão. Amor: Terá de pensar um pouco 
mais na sua relação, e refletir bem se ela o faz feliz. 

Acredite mais na sua própria felicidade.
Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe 
alguns problemas. Dinheiro: Poderá haver um crescimento do 
seu poder material. Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Rejeite pensamentos 
pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento 

positivo e as ações construtivas agora! Saúde: Liberte-se da 
pressão através da boa disposição. Faça algo que o divirta. 
Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, não desista dos 
seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: Um convite 
inesperado alegrará o seu dia. Que os seus desejos se 

realizem! Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter a sua 
energia em alta. Dinheiro: Investigue oportunidades de emprego 
em empresas recentes.
Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: O 
convívio com a pessoa amada está favorecido nesta 

fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus receios. 
Mantenha-se alegre e recetivo. Saúde: Fase estável, mas esteja 
alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, 
embora com lentidão. Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Evite esconder segredos ao seu 
par. Fortaleça a relação através da honestidade e da 

confiança. Saúde: Evite adotar uma postura incorreta. Tendência 
para dores de costas. Dinheiro: É possível que não consiga 
cumprir um pagamento. Acautele-se. 
Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

PEIXES: Carta Dominante: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de 
contactar com pessoas diferentes. Viva com confiança! 
Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos 

acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer uma maior 
contenção de despesas. 
Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1
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FRANCISCO MENDES
Courtier Immobilier
Remax du Cartier

Vender a sua Casa Não é um Jogo de Azar

Há muitas emoções envol-
vidas na venda de uma 
casa, pois muitas vezes 

vivemos boa parte de nossa vida nessa casa. Tive-
mos ótimos momentos com a família e amigos e, 
portanto, estamos muito ligados à nossa casa. Por 
vezes, as nossas emoções levam-nos a pensar que 
nossa casa vale mais do que a casa do vizinho, que 
também está à venda.

Quando tomamos a decisão de vender a nossa cas, 
surgem dúvidas e perguntas. Por esta razão conver-
samos com familiares ou amigos, para conhecer-
mos as suas opiniões.

Na minha prática, de consultor os clientes, que es-
tão em processo de venda de seu maior ativo finan-
ceiro, surgem sempre várias perguntas, mas as três 
com mais frequência são as seguintes:

Porque é que se deve pagar por um serviço de um 
agente de imóveis?

O que é que o agente sabe, que eu não sei?
Não quero ter preocupações com a venda, que ga-

rantias tenho com a contratação de um agente?
Por outro lado, para tentar economizar taxas de 

corretagem vendendo por conta própria. Mas, esta 
opção significa uma economia real, ou é apenas um 
simples lançamento de dados? 

Sem um agente, consegue economizar dinheiro ?
Na minha opinião e de acordo com a minha ex-

periência e muitos casos que conheço, entendo que 
não! Porque o conhecimento do mercado é funda-
mental, e a análise comparativa das vendas mais re-
centes, o agente consegue ajudar a definir o preço 
mais justo e adequado da sua casa. 

Neste sentido, o primeiro passo, é garantir que não 
perca dinheiro. Várias estatísticas comprovam que 
quando, anuncia a venda do seu imóvel a um preço 
justo em relação ao mercado, vende mais rapida-
mente, e mais próximo do preço proposto. 

Sendo atualmente possível vender por um preço 
mais elevado. No caso de colocar, inicialmente, um 
preço muito alto, pode provocar o efeito contrário, 
que em jargão imobiliário se chama “queimar sua 
casa”. Causando nos potenciais compradores, a im-
pressão de que o imóvel esconde um defeito,  ou que 
o vendedor está pressionado e disponível,  para fa-
zer uma grande redução de preço.

A escolha correta de um agente imobiliário para 
transacionar o seu imóvel é essencial para uma 
transação suave e sem percalços, contando com a 
sua experiência sustentada pela sua formação técni-
ca e profissional.

Como Escolher O Seu Agente Imobiliário? 
Clientes que fazem o seu trabalho de casa, podem 

poupar muito dinheiro e obter uma transação sua-
ve e sem percalços. Não desperdice tempo nem di-
nheiro. Decida o que é mais importante para si, e 
depois procure um profissional que entende suas 
necessidades e seu projeto. O que perguntar na en-
trevista ao agente?  Como é que ele vai estabelecer 
o preço de vende. A análise comparativa do merca-
do que mostra o valor de venda das casas similares 
que foram vendidas na sua área. A elaboração do 
plano de Marketing da sua propriedade. Estabelecer 
o planeamento da comunicação e tempo de envio 

de relatórios. Tempo de licenciamento do agente, e 
a forma de atendimento e a sua capacidade de co-
municação. A estrutura de custos do agente, com 
especial atenção na percentagem a ser cobrada e o 
tipo de serviços prestados. No acompanhamento 
das visitas vai estar sempre presente e vai ser o seu 
contato permanente. Oferece um Programa do tipo 
TRANQUILLI-T da Remax ? Finalmente pergun-
tar, se percentagem definida,  abrange todos os estes 
serviços. 

Só depois de concluída a venda (a escritura), e que 
o agente receberá a sua comissão. Nunca se esqueça. 
O seu agente imobiliário é uma autoridade para o 
ajudar a tomar as melhores decisões, mas no final 
que tem sempre a última palavra é o dono do imó-
vel, porque é, provavelmente, o maior investimento 
do seu patrimônio. Venda a sua casa de forma inte-
ligente. Tendo em conta que o valor comercial dos 
imóveis flutua, com as mudanças nas conjunturas 
da economia.

Para terminar, os principais deveres do agente 

Imobiliário: Ser honesto e cordial e nunca esconder 
nenhum detalhe do processo ao cliente. Informar o 
cliente da evolução do seu processo de mediação. 
Identificar previamente, todas as pessoas que visi-
tam o imóvel. Conhecer bem as caraterísticas do 
comprador, antes de mostrar o imóvel para causar 
o mínimo de incómodo ao proprietário. Informar o 
cliente de todas as propostas recebidas pelo imóvel, 
ainda que estas não satisfaçam as condições.

Não transforme a venda da sua casa num jogo de 
azar. Com um bom agente, ganha sempre. 

Se tiver em alguma pergunta ou comentário, terei 
muito gosto em esclarecer, discutir e encontrar o 
melhor esclarecimento e a reposta mais eficaz. 

Francisco Mendes Remax du Cartier H.S 
514. 781.0843, email: fmendes@remaxducartier.

com 
OBS: A propósito, um amigo, um vizinho, um 

colega ou membro da sua família que precisa de 
uma referência imobiliária, por favor não hesite 
em dar-lhe a minha referência.
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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

Carrilhos dos Açores

Renovações

Restaurante

INGREDIENTES: 
500g farinha de milho; 
500g farinha de trigo; 
500g açúcar; 1 colher de banha; 
1 colher de sopa de fermento; 
1 colher de chá de bicarbonato de sódio;
1 colher de chá de sal; 1 limão; 6 ovos;
200g manteiga de vaca 
(em alternativa banha de porco).

PREPARAÇÃO: 
Numa batedeira ou recipiente junte o açúcar, a man-
teiga (opcionalmente pode derreter um pouco), co-
lher de banha e bata durante um minuto; Adicione 
os ovos e continue a bater. Junte agora as farinhas, 
bicarbonato de sódio e o fermento e mecha bem. 
Adicione a farinha à mistura previamente batida. En-
volva tudo muito bem até ficarem todos os ingredien-
tes juntos. Com a massa, e com recurso a acessório 
para dispor a massa, preferencialmente com possibi-
lidade de estrela, disponha os carrilhos num tabuleiro 
(veja no vídeo como fazer); Leve ao forno, a 180ºC 
até ficarem cozidos / dourados. Depois de cozidos, 
deixe arrefecer e guarde-os em frascos ou recipiente 
fechado.

Dois Alentejanos resolvem ir a Lisboa passear! Quando 
chegam lá, o que resolvem fazer? Ir às "meninas". Che-
gam a um bordel, e depois de terem escolhido as "me-
ninas", vão para o quarto. Quando já estavam quentes 
e preparados para o "catra-pau-pimba", diz a "menina", 
ao dar-lhe uma camisinha para a mão: - " Olha tens que 
usar esta coisinha, tá bém?" - " Atão porquêi?" - " Isto 
é para não ficarmos grávidas!" - " 'Tá bém, pode sêri!" 
Bem, depois de terem acabado, foram embora p'rá terra. 
Encontram-se duas semanas mais tarde e diz um para 
o outro: - " Ó Cumpadre, aquelas Lisboetas pá! Aquilo 
é que foi." - " Se foi, ê dê duas trancadas, comê nunca 
tinha dado na vida!" - " Olhe lá, vocemecêi importa-se 
qu'elas engravidem?" - " Ê não! Quero lá saberi!" - " Atão 
vamos tirar estas porras qu'há quinze dias quê na mijo!"
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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

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

SUDOKU
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† ESMERALDA 
CARDOSO MORAIS

1934-2022
Faleceu em Montreal no dia 
8 de fevereiro de 2022, com 
87 anos de idade, a senhora 
Esmeralda Cardoso Morais, 
natural da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores, Portugal. Esposa 
do senhor Firmo Morais. Mãe 
sensasional, com uma vida 
familiar, tinha capacidade de 
abnegação para que seus filhos 
fossem felizes e sua família 
permanecesse unida. Esmeralda 
tinha uma fé inabalável em Deus 
e a oração era uma parte essencial na sua vida diária. Ela 
deixa na dor seus filhos Maria da Conceição (Christian 
Boulay), José A. Morais (Justine Marques) Eusébia Morais 
(Rosaire Mongrain) e Cidalisa Morais; 7 bisnetos/as, Vasco 
Charles, Alexandre, Christine, Sébastien, Jasmine, Pascal-
Laurier, Léa; 2 trisnetos, Clara e Gustave; irmã Glória e 
Conceição e seu irmão Daniel, assim como familíares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, rua Bellechasse, Montreal 
www.memoria.ca, 514-277-7778
A família gostaria de expressar sua gratidão à equipe 
da Unidade Rose-Aimée, Résidence Sélection Retraite 
Rosemont, pelo atendimento excepcional prestado a 
Esmeralda e pela notável compaixão demonstrada por ela 
e seus filhos. A pedido da família, em vez de enviar flores, 
as suas manifestações de solidariedade podem resultar em 
donativos para a Fondation pour la culture et l’éducation: 
fce.net/donations.O velório terá lugar no 13 de fevereiro 
de 2022 das 14h às 18h. Uma celebração religiosa será 
celebrada de corpo presente Segunda-feira 14 de fevereiro 
às 11h na Igreja St-Ambroise(1215, Beaubien Est, Mtl) e 
será sepultada no cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. 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.

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

Rosa
514-918-3956

SERVIÇO

Entrepreneur en construction 
génie civil est la recherche d’un  

- Manœuvre Spécialisé
Un minimum de 3 ans d’expérience 

dans le domaine de la 
construction est requis. 
Vous pouvez contacter 

Manuel Goncalves au 514-863-9334 
ou Paolo au 514-821-3119

Precisa-se de uma 
senhora para anoita 

na sua casa.
514-802-0945

† ANIBAL MACHADO
RODRIGUES

1929-2022

Faleceu em Montreal no dia 
2 de fevereiro de 2022, com 
92 anos de idade, o senhor 
Anibal Rodrigues, natural de 
Santa Barbara, São Miguel, 
Açores, Portugal. Esposo 
da já falecida senhora Maria 
Elvira Costa. 
Deixa na dor seu filho Paulo 
(Amanda), suas filhas Ana 
Paula e Teresa. Seu neto 
Alexander, sobrinhos/as, 
assim como familíares e 
amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O serviço fúnebre terá lugar no 10 de fevereiro de 2022 
às 11h na igreja St-jean de Breboeuf em Lasalle e será 
sepultado em cripta no Mausoléu St-Martin. 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.

3

EMPREGOS

PRECISA-SE PESSOA PARA
FAZER LIMPEZA ESTAMOS A

CONTRATANDO AGORA!
Oferecendo 1947$/H 

com Seguro de Grupo / RRSP
precisamos de Homens e mulheres com 

experiência necessária para limpezas do 
escritórios.

ENVIE SEU CURRÍCULO POR E-MAIL
SANDRAG@SARONET.COM

POR FAX: 450-978-9664 
OU TEL: 450-978-0990 DAS 8H30 ÀS 16H30.
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(+351)914470520ASSOCIACAO.ACORIANOS AEAZORES WWW.AEAZORES.ORG ASSOCIAÇÃO DOS EMIGRANTES AÇORIANOS

PRAÇA DO EMIGRANTE
R I B E I R A  G R A N D E  A Z O R E S

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem NOVO!
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AÇORIANOS, 
BALEIAS, 
CONSULADO 
& HAVAI

����������
	������

Desde a década de 1760 que algumas 
baleeiras americanas, vindas da zona de 
Nova Inglaterra e outros locais da Costa 
Leste dos EUA, caçavam nos mares dos 
Açores e de Cabo Verde. Nestas 
passagens, as baleeiras paravam nos 
Açores e começaram a recrutar açoria-
nos para trabalharem a bordo dos 
navios. Estes homens foram os 
primeiros açorianos a chegar à costa 
americana

�����������������������������

Os capitães das baleeiras americanas 
ansiavam recrutar ilhéus para as suas 
embarcações, em particular das ilhas das 
Flores, do Corvo, do Pico e do Faial. 
Os açorianos viriam a assumir grande 
protagonismo na indústria baleeira 
americana

����������������

Em meados do século XIX, as rotas da 
baleação americana passavam pelas 
atuais ilhas do Havai, coincidindo com 
os primeiros açorianos a chegar a estas 
ilhas. A importância dos açorianos nas 
indústrias destas ilhas do Pacífico foi 
substancial que, em 1877, a Agência da 
Imigração Havaiana acordou em 
subsidiar a ida de açorianos e 
madeirenses para trabalharem nas 
plantações da cana-de-açúcar havaianas

2022 AEAZORES J C8.pdf   1   20/01/2022   13:02
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1-FC Porto 59 21 19 2 0 55 14
2-Sporting 53 21 17 2 2 41 13
3-Benfica	 47	 21	 15	 2	 4	 56	 19
4-SC Braga 38 21 11 5 5 37 22
5-Gil Vicente 34 21 9 7 5 32 24
6-Vitória SC 30 21 8 6 7 32 26
7-Estoril Praia 27 21 6 9 6 25 24
8-Portimonense 26 21 7 5 9 21 23
9-Marítimo 25 21 6 7 8 25 30
10-Santa Clara 24 21 6 6 9 25 39
11-FC Vizela 23 21 5 8 8 24 36
12-P. Ferreira 21 21 4 9 8 15 24
13-CD Tondela 20 21 6 2 13 29 43
14-Boavista 20 21 3 11 7 24 33
15-Moreirense 19 21 4 7 10 22 32
16-FC Arouca 18 21 4 6 11 19 38
17-FC Famalicão 17 21 3 8 10 23 37
18-Belenenses SAD 12 21 2 6 13 13 41

 PTS  J V E    D GM   GS

21ª JORNADA

1-Casa Pia 40 21 12 4 5 29 12
2-Benfica	B	 40	 21	 12	 4	 5	 39	 23
3-Feirense 39 21 12 3 6 34 23
4-Rio Ave 38 20 11 5 4 35 24
5-GD Chaves 36 20 10 6 4 33 21
6-Nacional 33 21 9 6 6 34 27
7-FC Porto B 31 21 8 7 6 30 29
8-FC	Penafiel	 30	 21	 8	 6	 7	 21	 23
9-Est. Amadora 29 21 8 5 8 33 38
10-Leixões 26 21 7 5 9 25 26
11-Vilafranquense 26 21 6 8 7 28 31
12-CD Mafra 26 21 6 8 7 21 23
13-Trofense 25 21 6 7 8 20 23
14-A. de Viseu 23 21 6 5 10 17 29
15-Farense 20 20 4 8 8 26 29
16-SC Covilhã 18 21 3 9 9 17 34
17-Académica OAF 14 21 3 5 13 22 35
18-Varzim 13 20 2 7 11 14 28

 PTS  J V E D GM GS

05/02 Marítimo 0-0 Estoril Praia
  P. Ferreira 1-1 Portimonense
  Vitória SC 2-1 SC Braga
06/02 Boavista 2-2 FC Vizela
  Gil Vicente 2-2 Santa Clara
  FC Arouca 0-2 FC Porto
  Sporting 2-0 FC Famalicão
07/02 CD Tondela 1-3 Benfica
 Moreirense 4-1 Belenenses

22ª JORNADA
11/02 FC Porto 15:15 Sporting
12/02 SC Braga 10:30 P. Ferreira
  Portimonense 13:00 Boavista
  Benfica 13:00 Santa Clara
  Estoril Praia 15:30 CD Tondela
13/02 FC Famalicão 10:30 Moreirense
  Belenenses 13:00 Vitória SC
  FC Vizela 15:30 Gil Vicente
14/02 FC Arouca 15:15 Marítimo

21ª JORNADA
04/02 Benfica B 1-1 Casa Pia
05/02 A. de Viseu 0-2 GD Chaves
06/02 Leixões 2-2 Rio Ave
  Vilafranquense 2-0 CD Mafra
07/02 FC Porto B 3-1 SC Covilhã
  FC Penafiel 1-0 Trofense
08/02 Varzim 0-0 Nacional
  Feirense 4-1 Farense
  Est. Amadora 1-3 Académica

22ª JORNADA
11/02 Casa Pia 13:00 Trofense
12/02 CD Mafra 6:00 FC Porto B
  Académica 9:00 Feirense
13/02 Nacional 6:00 FC Penafiel 
  SC Covilhã 9:00 Benfica B
  Varzim 11:00 Leixões
  Farense 14:30 A. de Viseu 
14/02 Rio Ave 13:00 Est. Amadora
  GD Chaves 13:00 Vilafranquense

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

Portugal sagrou-se este domingo bicampeão 
da Europa de futsal. Os novos conquista-
dores do desporto português regressam na 

segunda-feira (09.00) a Lisboa com mais um tro-
féu na bagagem e vão diretos ao Palácio de Belém 
mostrá-lo ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, 
que já este domingo destacou a "vontade e compe-
tência" da seleção na revalidação do título europeu.

O trajeto para Belém já começa a ser rotineiro. É 
o terceiro troféu internacional consecutivo em me-
nos de quatro anos, depois do europeu de 2018 e do 
mundial de 2021. E todos sob a liderança de Jorge 
Braz, o transmontano irredutível que lidera a seleção 
desde 2010.

A seleção nacional sagrou-se ontem bicampeã eu-
ropeia, após mais uma reviravolta épica para levar 
de vencida a Rússia na final do Euro 2022 (4-2). Na 
Ziggo Dome, em Amesterdão, os portugueses estive-
ram a perder por 2-0, mas deram a volta ao marca-
dor, com golo de Tomás Paçó, André Coelho (dois) e 
Pany Varela. Zicky Té (20 anos) ficou em branco na 
final, mas foi eleito o melhor jogador da prova.

Ricardinho desta vez esteve a torcer do lado de fora, 
na companhia da capitã da seleção feminina, Ana 
Azevedo, Luís Figo, Humberto Coelho e Fernando 
Gomes, mas logo após o apito final juntou-se à festa 
dos novos campeões europeus no pavilhão e ao som 
dos Da Vinci e da música Conquistador, escolhida 
pelos jogadores para festejar mais uma conquista 
histórica e que será duradoura. Tal como diz a letra 
da música que venceu o Festival da Canção em 1989 
também eles foram até ao fim, cantaram novas vitó-
rias, ergueram orgulhosas bandeiras, viveram a aven-
turas guerreiras e mil epopeias.

A glória europeia foi assim revalidada com a cen-
tésima vitória oficial de uma seleção que não perde 
um jogo oficial em tempo regulamentar há quase seis 
anos (desde o Mundial de 2016). São já 34 jogos se-
guidos sempre a vencer. É ainda a primeira vez que 
uma equipa consegue vencer dois europeus e um 
mundial seguidos. A prova vai passar por uma re-
formulação e só haverá novo campeonato da Europa 

daqui a oito anos, o que significa que o reinado dos 
conquistadores portugueses vai ser longo...

"Afirmação de Portugal como a maior potência 
mundial do futsal"

"Fomos Portugal e tivemos muito orgulho no nosso 
futsal, no nosso desporto. Fomos felizes todos os dias 
aqui. Estava com a alma cheia e tinha que terminar 
assim. Faltava-lhes acreditar um pouco nisso, mas 
foram fantásticos", assim resumiu o selecionador 

português mais uma reviravolta no marcador, que, 
desta vez, valeu um título europeu.

Destacando que "a Rússia complicou" a missão da 
seleção, porque "tem muita qualidade e é de topo 
mundial", Jorge Braz direcionou o mérito para os 
seus jogadores, dizendo que o orgulho que sente por 
eles "é intocável" fosse qual fosse o resultado. "Agora 
e desfrutar da vitória" e pensar na revalidação do ou-
tro título... o mundial em 2024! (Isaura Almeida|DN)

Portugal bicampeão da EuropaPortugal bicampeão da Europa
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