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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

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

BELEZA DA SEMANA

SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

São Valentim passou
finalmente em Montreal

Sim,... já passou a nossa festa dos 
namorados.

É difícil acreditar que este dia tão 
banal tornou-se o dia mais importante dos últimos 2 
meses. Este dia iniciou-se como o dia da liberdade.

Sim,... dia da nossa liberdade, e não não é o 25 de 
abril. Há 2 semanas, estou a falar das eleições. E, que já 
vão quase 2 anos que o governo pensa na nossa saúde, 
e agora, nos deixa a liberdade total. A semana passada, 
ele disse o passo-a-passo como o desconfinamento vai 
ser organizado. E, esta semana e o fim do passaporte 
vacinal "poquito a poquito vamos chegar a Roma", 
digo eu quando tudo vai numa lentidão autêntica. 

É incrível como tudo isso está a passar tão depressa e  
que hoje em dia estamos a falar do fim das máscaras. 
"Já que eu estou cansado deles, isso vou festejar esta 
notícia em grande quando eles vão o anunciar... 
Muito falam da aproximação das eleições que está a 
aumentar a velocidade do desconfinamento,... e acho 
que as eleições vão ser em outubro ou novembro, 
mas também,... alguns político tem uma maneira de 
organizar isso quando a sua popularidade está muito 
forte, então, eles podem avançar as eleições para ser 
mais benéfico para o partido que está no poder,...

Isto que dizer que François Legault poderia preparar 
as eleições e todas estas pequenas prendas estão lá 
para fazer esquecer todos os deconfinamentos, perdas, 
falsas promessas, falências que aconteceram nestes 
dois últimos anos no Quebec. 

Será que eles vão ganhar? Vamos ver...
 Este ano posso dizer que fui festejar o São Valentim 

no Restaurante Estrela do Oceano, um restaurante 
bem querido da comunidade portuguesa e que situa-
se mesmo ao centro do meio. Fiquei admirado de ver 

tantos amigos e amigas através da sala de jantar na 
segunda-feira 14 de fevereiro. É claro que eu tinha o 
dia no corpo, o dia muito cansativo a trabalhar para 
a comunidade e não só. É importante de notar este 
evento porque é um dia diferente para mim, e é o dia 
que eu faço algumas "folias" e dou algumas prendas. 
Não são prendas riquissimas, mas sim uma pequenina 
prenda para a minha namoradinha que merece um 
miminho.

Nesta linda noite fresquinha tivemos uma ementa 
amorosa e bem variada, com uma apresentação 
fantástica, como podem ver nas fotos.

Parabéns ao Alcindo e Gabriela por esse lindo convite, 
e que continuem a impressionar os seus clientes com a 
vossa ementa saborosa e variada para todos os gostos. 
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

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 incoerência, consequência da ignorância

Ao olharmos para a 
antiguidade, mais ou 
menos remota, vemos a 

consideração da sociedade em 
relação àqueles que poderiam 

ter capacidade de decisão e mesmo participação 
nos órgãos governativos. Verificamos também a 
consciência desses cidadãos alegadamente mais 
esclarecidos em relação à população em geral e à 
forma como esta encarava a política em prática, 
principalmente em formas cruas como o “povo 
quer pão e circo”. Nessas épocas procurava-
se, pois tinha-se consciência do facto, de que a 
governação não poderia ser entregue aos humores 
da população, muitas vezes inconsciente das 
implicações e consequências, mas por outro lado 
teria que haver um equilíbrio entre as expectativas 
desta população e as opções tomadas a nível 
governativo. Não defendo aqui aquela época pois 
havia muitos erros, mas há aqui um ensinamento 
que deveríamos tirar para os tempos atuais, que 
promovem acima de tudo a disseminação da 
ignorância e do disparate levantando dúvidas, 
criando confusão e perturbação para além de gerar 
medos e desconfiança infundados na magnitude 
que assumem na população em geral.

Vejamos por exemplo as manifestações de 
camionistas que tem assolado a capital canadiana, 
assim como diversas fronteiras entre Canadá e EUA. 
Lembram-se do móbil inicial dessas manifestações? 
Provavelmente não, pois foram bombardeados com 
tanta informação que já se perdeu o fio à meada, e 
com razão! 

A motivação inicial prendia-se com o facto de o 
Canadá, assim como o seu único vizinho terrestre, 
ter implementado a obrigatoriedade de vacinação 
aos camionistas que transitassem a fronteira. 
Originalmente era esta a motivação. Alegavam o 
desconforto, a libertação de tantas restrições e claro, 
a liberdade individual. 

O que ficou pouco ou nada explicado é que mesmo 
que o Canadá viesse atrás nessa obrigatoriedade, em 
nada mudaria a vida desses camionistas pois os EUA 
mantêm a obrigatoriedade o que invalidaria qualquer 
alteração por parte do Canadá, ou seja, eles os 
manifestantes continuam impossibilitados de passar 
a fronteira. O que chamamos a isto? Incoerência! Mas 
continuemos com este episódio. Foquemos o protesto 
em plena Otava. Ora, voltando à motivação inicial 
deste protesto, em que os manifestantes reivindicam 
não quererem ser incomodados ou restringidos pelo 
bem coletivo, não chocará ver que eles utilizam uma 
arma de protesto que provoca exatamente o mesmo 
efeito sobre outros? Muitos dirão que o protesto é 
assim mesmo, mas permitam-me que não concorde. 

O valor moral, ético ou o que queiram apelidar de 
um protesto tem a ver em não querer fazer aquilo 
que não gostam que lhes façam. Protestar é fazer-se 
ouvir? Claro, com certeza, por vezes é necessário para 
fazer-se passar a mensagem. A partir do momento 
que essa mensagem é ouvida é hora de tomar uma 
postura responsável que permita valorizar essa 

própria mensagem. 
Aqui também há erro por parte do governo pois 

deixa via aberta para que este tipo de manifestações 
tome proporções para além do razoável dando 
espaço a interpretações facciosas do resultado das 
mesmas. Assim, nos próximos dias havendo um 
anúncio do aligeiramento das medidas restritivas, 
estar-se-á coroando aqueles manifestantes, que de 
manifestação já nada têm, motivando outras forças 
mais obscuras para ações como o assalto do capitólio 
dos EUA no 6 de janeiro do ano anterior. Entregar 
as rédeas a estes movimentos inconsequentes onde 
o oportunismo já penetra profundamente é um erro 
crasso e perigoso na defesa dos valores democráticos. 
A incoerência é sempre fruto da ignorância, sendo 
assim um sinal inequívoco da falta de racionalidade 
mesclada com medos e desconfianças profundas. 
Podemos alargar esta análise a vários outros pontos 
do globo em diversas situações. 

Os EUA estão cheios delas, tanto do lado conservador 
como do lado democrata. Trump é e será recordado 
como um ícone da ignorância alçada aos píncaros 
do poder, facilmente verificável pelas suas inúmeras 
incoerências. Diversos líderes, com destaque para 
Putin e Xi na Rússia e China, respetivamente, 
são outro exemplo típico, onde a necessidade de 
reconhecimento internacional vem associado a um 
desprezo pelos restantes países, onde a necessidade 
de fazerem o que a sua vontade lhes dita entra em 
choque, e por consequência é incoerente, com a sua 
imposição violenta sobre a vontade de outros. 

Como desenrolar este nó cego? Deixo esta pergunta à 
vossa exploração, contudo de minha parte estou cada 
vez mais convencido de um princípio simples que 
existia na filosofia clássica e em determinados setores 
do conhecimento mais antigos, em que determinada 
coisa é anulada pelo seu oposto. Assim, à ignorância 
devemos opor o conhecimento; à violência devemos 

opor o pacifismo; à falta de princípios devemos 
opor princípios intemporais de bondade, firmeza 
e responsabilidade; ao desconhecimento devemos 
opor o ensino; à mentira devemos opor a verdade. 
Tudo isto pode ser feito com firmeza e bondade, 
sem ignorarmos o semelhante mas nunca deixando 
as ervas daninhas da ignorância e do oportunismo 
invadirem o jardim democrático e consequentemente 
as nossas sociedades.

TOUBAB' VENCE PRÉMIO DO PÚBLICO DA MOSTRA DE CINEMA DE EXPRESSÃO ALEMÃ
A edição deste ano da Kino decorreu entre 27 de janeiro e 02 de fevereiro, de novo presencialmente no Cinema São Jorge, em Lisboa, depois de 
no ano passado ter decorrido totalmente 'online', face às medidas de confinamento para travar a propagação da covid-19. Escolhido com uma nota 
média de 9 em 10 pontos, 'Toubab', de 2020, é a primeira longa-metragem de Florian Dietrich e simultaneamente o seu trabalho de fim de curso 
da Academia Alemã de Cinema e Televisão de Berlim (DFFB), onde ingressou em 2007 para estudar realização. Esta comédia, que o jornal Der 
Spiegel classificou como "bastante descontraída e particularmente cómica" e "sem igual no cinema alemão", foi apresentada pela primeira vez na 
Feira de Arte Cinematográfica de Leipzig e passou, pouco depois, a ser exibido em salas de cinema alemãs.
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Sata está de volta em Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

A Sociedade Aço-
reana de Estudos 
Aéreos, Lda. foi 

constituída a 21 de agosto de 1941, 
em Ponta Delgada, tendo como sócios 
José Bensaúde, Augusto d’Athaide 
Corte Real Soares de Albergaria, Al-
bano de Freitas da Silva Oliveira, Au-
gusto Rebelo Arruda e a Bensaúde e 
Companhia Lda., representada por 
António de Medeiros e Almeida.

A sua missão era, tal como hoje, ser-
vir os açorianos, quebrar o seu isola-
mento e encurtar distâncias entre as 
ilhas e destas para o resto do Mundo. 
Era este o desígnio de cinco ilustres 
micaelenses que ousaram abraçar este 

arrojado projeto, numa altura em que 
a Europa se encontrava envolvida na 
Segunda Guerra Mundial.

Em 1947, a Sociedade de Estudos 
Aéreos alterou a sua designação co-
mercial para Sociedade Açoreana de 

Transportes Aéreos Lda. (SATA), devi-
do à conclusão dos estudos que deram 
lugar à constituição da mesma; ao facto 
de o governo português ter entretanto 
concessionado à SATA, ainda que a tí-
tulo provisório, as ligações aéreas entre 

as ilhas de São Miguel, Santa Maria e 
Terceira; às condições internacionais 
que, com o fim do conflito mundial, 
possibilitavam a realização de tal em-
preendimento; e à cedência, em 1946, 
da infraestrutura localizada em San-

ta Maria ao Governo Português para 
exploração civil. Os sócios designa-
ram gerente-delegado da SATA o Dr. 
Augusto Rebelo Arruda, sedearam 
os escritórios da empresa na Rua dos 
Mercadores, 7-11 e adquiriram a sua 
primeira aeronave, um Beechcraft UC-
-45B Expeditor.

Os Açores passariam a dispor de uma 
companhia aérea própria, a mais antiga 

do país em continuidade de operação, 
colocada ao serviço da unidade e do 
desenvolvimento económico de todos 
os açorianos. (breve historial da Sata)

Em primeiro lugar,... eu admiro a Sata 
que estamos a ver a criação até agora 
de uma companhia aérea que está a ca-
minhar entre os grande. Já utilizei vá-
ria vezes a Sata, e não posso dizer nada 
contra ela, mas há sempre altos e baixos 
em qualquer companhia. E, hoje em 
dia,... com esta Covid,... admiro ainda 
mais porque vão servir Montreal, um 
mercado bastante difícil e graças ao 
Rui Serpa e a sua agência que situa-se 
no 721, rua Jarry E em Montreal, QC, 

H2P 1W1, trabalharam muito para que 
Montreal tenha um serviço direto para 
Terceira, e ao mesmo tempo São Mi-
guel.

É também importante de informar 
que a Agência Algarve mudou de lugar, 
e as sua novas instalações são magni-
fica.

Parabens a toda estalinda equipa e 
que continuem a servir a nossa 
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Tem alguma dúvida 
com relação às 
vacinas contra 
COVID-19? 
A linha telefônica 211 oferece 
serviços em inglês, francês e 
mais de outros 200 idiomas para 
ajudá-lo a encontrar as informações 
de que precisa ou recursos que 
podem ajudar você.

Este serviço é gratuito e 
confi dencial. 

Ligue para 211.
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JOÃO ARRUDA
colaborador

São Valentim no
Centro de Hochelaga

A comunidade 
está a 
r e n a s c e r 

pouco a pouco e o 
primeiro evento do 
Centro de Hochelaga 

foi o Dia dos Namorados que foi 
sempre um dia importante para os 
seus membros e amigos.

Este ano foi mais modesto, onde o 
pessoal estão a vir mas com receio da 

Covid-19. O jantar foi uma delícia e a 
animação musical foi bastante variado.

Uma coisa é certo, adorei o ambiante 
festivo e todos que vieiram fizeram deste 
evento, o momento memorável. 

Parabéns a direção e o Centro de 
Hochelaga está bem vivo.

São Valentim na A. P. C.

Entre nós, o Dia dos 
Namorados celebra 
o "amo", a "paixão" 

e a "partilha" de sentimentos, entre 
amantes. Todos os anos no dia dos 
namorados ocorre a azáfama da troca 
de chocolates, envio de postais e oferta 
de flores.

Muitos casais planeiam jantares 
românticos, noites especiais e fazem 
planos para surpreender e agradar a sua 
amorosa.

Para estes eventos, sócios, amigos e 
simpatizantes da A. P. C. encheram 
quase por completo a magnífica sala 
da colectividade que estava muito bem 

enfeitada para o dia que se festejava. Uma 
ementa de sopa de legumes, seguindo-se 
um prato de bacalhau à Brás, e um prato 
de carne assada com a respectiva salada, 
seguindo-se a sobremesa de gelado. 
Um agradecimento bem merecido 

às cozinheiras que se esmeraram na 
confecção dos mesmos. A animação 
esteve, como habitual, a cargo do Eddy 
Sousa e Tony Michael, dois artistas 
sobejamente conhecidos e queridos da 
comunidade.

A administração da A. P. C. informa 
que retomará as actividades habituais 
no próximo dia 14 de março, esperando 
que a comunidade compareça em 
grande número para nos divertirmos 
como antes, confraternizar com 
familiares e amigos.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal
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PS vai analisar apoio a opção
"que contende" com valores
constitucionais
No final de uma reunião de qua-

tro horas da Comissão Políti-
ca do PS na sede do partido, 

em Lisboa, José Luís Carneiro disse 
que correlação de forças na Assem-
bleia da República, com o Chega como 
terceira força política com maior re-
presentação, foi alvo de discussão pela 
direção socialista.

"É importante compreender, essa foi 
uma nota que foi objeto de discussão, 
as razões pelas quais os cidadãos pro-
curam alternativas, soluções de políti-
ca alternativa, nesse caso em concreto, 
soluções de políticas alternativas que, 
nalguns casos, contende mesmo com 
valores constitucionais", referiu o secre-
tário-geral adjunto socialista.

A Comissão Política do PS concluiu, 
prosseguiu o dirigente, que tem de 
"continuar a desenvolver políticas que 
sejam políticas nas quais todas e todos 
os portugueses se possam continuar a 
rever, na medida em que ao reverem-se 
nessas políticas estão também a contri-
buir para o fortalecimento democrático 

e dos valores constitucionais".
Uma nota que o partido também quis 

deixar foi "a importância" que teve a 
participação dos portugueses nas elei-

ções legislativas de 30 de janeiro.
"Quando os eleitores sentem que algo 

de muito importante está em questão, 
mobilizam-se para votar", sustentou 
José Luís Carneiro, acrescentando que o 
resultado eleitoral é uma prova da con-
fiança dos portugueses no secretário-
-geral do PS e primeiro-ministro, Antó-
nio Costa.

"Reunião com especialistas
representa uma nova fase
da pandemia"
O Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, 
abordou esta segunda-feira, a 

questão do alívio das medidas restriti-
vas em vigor para combater a pande-
mia da Covid-19, antecipando o levan-
tamento de algumas das medidas. 

Aos jornalistas, o chefe de Estado assu-
miu que não se deverá anunciar "nada 
de muito novo" na reunião com os es-
pecialistas, agendada para dia 16 de fe-
vereiro, mas que esta "representa uma 
nova fase em termos de transição da 
pandemia para a endemia". 

Segundo o chefe de Estado, a reunião 
"deve corresponder à avaliação que os 
especialistas farão da situação sanitária, 
não há nada como ouvir os especialis-
tas", apontou.

"Traduz-se nisto: por um lado temos 
uma diminuição do número de casos 

progressiva e sustentada, por outro lado 
uma diminuição do número de interna-
mentos e do número de mortos. Portan-
to, tudo a caminhar no mesmo sentido", 
explicou o Presidente da República. 

"Vamos ouvir e naturalmente depois 
há a formalização pelo Governo - nes-

te caso é ainda o Governo em 
funções, antes da posse do 
novo Governo, penso que a 
ideia é essa, é ser ainda o Go-
verno que presidiu à gestão da 
crise pandémica a entrar nesta 
fase antecipando aquilo que 
é depois a atuação do futuro 
Governo a empossar", acres-
centou.

O Governo reúne-se esta 
quarta-feira no Infarmed com 
os especialistas para avaliar a 

situação pandémica no país. O alívio 
das medidas restritivas, que ainda se en-
contram em vigor, está a ser ponderado 
pelo Governo perante a progressão po-
sitiva da pandemia. 

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos 
jornalistas junto ao Tejo, em Belém, 
com o presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Carlos Moedas, ao seu lado, 
depois de ter inaugurado com o Presi-
dente esloveno, Borut Pahor, um banco 
alusivo à amizade entre Portugal e a Es-
lovénia.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
Projetos. Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, 
as suas emoções. Evite as discussões com o seu 

companheiro. Não entre em conflitos desnecessários. Saúde: A 
sua vitalidade estará em destaque, mas cultive a calma. Dinheiro: 
Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal 
para reciclar os seus conhecimentos. 
Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

TOURO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os seus 
ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. 

Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado 
com as mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir 
uma oportunidade de obter rendimento extra, a partir de casa. 
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não 
deixe que a sua vida amorosa caia na rotina. Saúde: O 

seu sistema nervoso pode estar mais abalado, e isso reflete-se 
no funcionamento do seu organismo. Dinheiro: Altura propícia 
para superar novos desafios. Não seja conformista, avance.
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. Amor: Esta semana está disposto 
a fazer tudo para agradar à sua cara-metade. Ambiente 

favorável ao diálogo e ao romance. Saúde: Tudo correrá pelo 
melhor devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro: Por 
influência de terceiros, pode haver alterações. Para cumprir os 
seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

LEÃO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. Amor: Evite ser possessivo e dominador, para 
reencontrar o equilíbrio de que a sua relação necessita. 

Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos. 
Dinheiro: A vida financeira encontra-se protegida. 
Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Não se tem dado o devido valor, procure 
acreditar mais em si e gostar mais da pessoa que é. 

Saúde: Ceda a um pequeno prazer, sem exageros nem culpas. 
Dinheiro: Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com 
mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas 
neste campo, continue a investir na relação. Saúde: 

Aprenda a controlar a ansiedade, pratique meditação. Dinheiro: 
Invista na organização para rentabilizar o seu trabalho. Números da 
Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Respeite a forma como a sua 
cara-metade expressa os seus sentimentos.  

Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo. Dinheiro: 
Procure agarrar as oportunidades que podem surgir, esteja de 
olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do 
carinho e do companheirismo. Saúde: Controle melhor 

os seus horários de sono, procure manter as rotinas. Dinheiro: 
Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins. 
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Lembre-se que só terá uma 
maior felicidade se abrir o coração e revelar os seus 

desejos à sua cara-metade. Saúde: Poderá andar com o ritmo 
cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em confrontos. 
Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão 
advir ideias melhores. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação 
por coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso. Dê 

uma maior atenção à sua família, é um período que as relações 
familiares são ainda mais importantes. 
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável. 
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus 
colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas 
desagradáveis.
Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

PEIXES: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana 
muito intensa a nível do romantismo e da união. Saúde: 

Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção 
ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de si. 
Dinheiro: Momento desfavorável para investimentos financeiros. 
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

A reivindicação micaelense

A Deputada Regional do PSD, 
Vitória Pereira, inquiriu o 
Governo Regional sobre as 

limitações da aerogare do Aeroporto 
João Paulo II, quer ao nível espacial, quer ao nível 
operacional, apontando diversas insuficiências que 
dificultam uma gestão adequada do grande fluxo 
de passageiros que utilizam aquela infraestrutura 
aeroportuária que foi inaugurada em Maio de 1995, 
aquando da visita de Cavaco Silva aos Açores, tendo 
o aeroporto recebido a sua atual designação em 
homenagem à visita do Papa aos Açores em 1991.

Vitória Pereira, de forma perspicaz, levanta uma 
série de lacunas sobre o funcionamento da mais 
importante porta de entrada nos Açores, realçando, 
designadamente a tacanhez da sala de recolha de 
bagagem da aerogare que necessita ser modernizada, 
dado que os tapetes de recolha são antigos e 
insuficientes. Por outro lado, a retoma do movimento 
de passageiros para os níveis pré-pandemia veio 
por em evidência as limitações da aerogare daquele 
Aeroporto, inquirindo a Deputada o Governo 
Regional se pretende diligenciar junto da ANA-
Aeroportos, concessionária daquela infraestrutura, 
no sentido de investir na melhoria e eficácia das suas 
infraestruturas em Ponta Delgada. Os deputados pelo 
círculo eleitoral de S. Miguel são, por norma, pouco 
reivindicativos junto dos governos regional e nacional, 
assistindo-se, quase sempre, a exigências dos das 
outras ilhas, requerendo melhorias indispensáveis 
para a promoção da qualidade de vida das suas terras, 
pois zelam de forma mais próxima pelos interesses dos 
círculos por onde foram eleitos.  Como tal, aplaudimos 
a atitude da Deputada Vitória Pereira, dado que todos 
nós constatamos a necessidade do Aeroporto de Ponta 
Delgada corresponder às necessidades atuais, pois 
em causa estão, para além da referida exiguidade da 
sala de recolha de bagagens, com capacidade apenas 
para 600 passageiros e dos tapetes insuficientes, se 
constatar o reduzido número de portas de embarque 
e de balcões de check-in, para fazer face ao crescente 
número de passageiros que por ali circulam.

Já vão longe os tempos, que o então aeroporto da 
Nordela abriu ao tráfego aéreo, em agosto de 1969, 

recebendo os aviões que utilizavam o aeródromo 
de Santana de Rabo de Peixe, mesmo com as suas 
insuficiências era a porta de entrada na ilha. Possuía 
cerca de 1700 metros de comprimento e o terminal 
principal situava-se perto do hangar, ainda existindo 
hoje em dia e foi o local que o avião do primeiro 
voo internacional de Ponta Delgada estacionou, um 
Boeing 727 fretado pela Lusair, proveniente de Boston, 
no dia 17 de dezembro de 1983, fazendo-se naquele 
dia história. Os dias de mais tráfego neste aeroporto 
são no Verão, tendo dias com mais de 25 descolagens e 
aterragens, devido à época alta, com os voos sazonais 
para a Alemanha, França, Inglaterra realizados pela 
SATA, com os voos para a Holanda realizados pela 
Arkefly e ao aumento dos voos de aviões privados/
executivos. 16 de dezembro de 1983 se estava a fazer 
história A abertura do espaço aéreo dos Açores, em 
2015, originou um crescimento acentuado das ligações 
a todas as ilhas da Região, pelo que é importante que 
as suas aerogares possuam as condições adequadas 
ao movimento de passageiros e carga, sendo o 
aeroporto de Ponta Delgada aquele que maior fluxo de 
passageiros atrai, registando-se momento de grande 
confusão no embarque e desembarque, pelo que é 
uma prioridade a criação de mais portas de embarque, 
dado que atualmente estão disponíveis 10 portas, 
sendo cinco para partidas internacionais e cinco para 
voos domésticos, o que provoca constrangimentos no 
movimento dos passageiros. 

Regista-se também uma insuficiência de balcões 
de ‘check-in’ para todos os voos, principalmente nos 
três períodos de ponta, pelo que urge aumentar o seu 
número. 

De referir que só à conta deste aeroporto, o ano 
de 2019, o número de passageiros ultrapassou os 2 
milhões, tendo caído substancialmente no ano de 
2020, precisamente devido às restrições impostas pela 
pandemia. Como bem se percebe, aquela aerogare não 
está preparada para prestar um bom serviço, porque 
não foi concebida para este volume de passageiros.

Assim, a Deputada Vitória Pereira questiona o 
governo: Está o Governo Regional consciente das 
atuais limitações da aerogare do Aeroporto João Paulo 
II, em Ponta Delgada? Que diligências tenciona o 
Governo Regional tomar junto da concessionária do 
Aeroporto João Paulo II, de modo que esta proceda 
aos necessários investimentos na aerogare?

Aguardamos todos a resposta. 
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FRANCISCO MENDES
Courtier Immobilier
Remax du Cartier

É melhor vender sua casa antes de comprar
ou comprar sua futura casa antes de vender?

Você deve vender sua casa 
antes de comprar? Ou com-
prar primeiro e depois ven-

der? Esta é uma pergunta enfrentada por muitas 
pessoas e não há uma resposta definitiva … Você 
deve primeiro avaliar as vantagens e desvantagens 
para encontrar a que melhor lhe convier.

Num mercado de vendedor.
Num mercado como o que vivemos, mercado de 

vendedor e procura elevada de compradores que de-
seja adquirir propriedades e muitas vezes há uma for-
te concorrência entre as ofertas. O que significa que 
encontrar um comprador para sua casa não demora-
rá muito, dada a concorrência entre os compradores. 
Portanto, comprar antes de vender no mercado imobi-
liário de vendedor é muito menos arriscado.

No entanto, neste mercado, onde as propriedades 
não estão no mercado por muito tempo, será mais di-
fícil encontrar a sua futura casa. Ao escolher comprar 
primeiro, está a garantir a sua compra em vez de ter a 
sua casa ideal deslizando por entre os seus dedos por 
outro comprador.

No mercado de vendedor, é necessário fazer mais 
investigação sobre as tendências do mercado imobi-
liário. É necessário estudar os bairros, os tipos de pro-
priedades que estão a venda e as gamas de preços que 
são apropriadas e o tempo de venda. É aqui que ter um 
agent de imóveis do seu lado é muito útil.

Comprar uma casa antes de vender a sua é tudo sobre 
as finanças. Não importa quais sejam as suas motiva-
ções, precisa de começar por ordenar as suas finanças 
em termos do seu adiantamento e da ponte hipote-
cária (também conhecida como empréstimo interca-
lar) entre o seu actual credito hipotecário e a futura 
compra. O financiamento intercalar é muitas vezes a 
melhor solução, mas deve primeiro qualificar-se para 
receber este tipo de financiamento, o que requer exce-
lente crédito e prova de que pode pagar as taxas men-
sais adicionais.

Vender antes de comprar
A principal vantagem de vender antes de comprar a 

sua futura casa é que tem tempo nas suas mãos.

Porquê?
Simplesmente porque ao vender primeiro, elimina o 

risco de ter de cobrir as despesas de 2 propriedades 

ao mesmo tempo. Portanto, não tem pressa de vender 
imediatamente. Ter tempo do seu lado é uma vanta-
gem estratégica. Está numa posição forte porque não 
se encontra sob pressão de tempo. Além disso, pode 
esperar pela melhor oferta para a sua casa ao melhor 
preço e nas melhores condições. Para a maioria das 
pessoas, o lucro da venda da sua casa é utilizado para 
financiar a compra da sua próxima casa. Ao vender 
primeiro, sabe exactamente quanto tem no seu bolso.

Ao conhecer o montante líquido da venda, está muito 
mais informado e capaz de determinar um orçamento 
mais preciso para a sua próxima compra de casa. Uma 
vez que tem os números reais, poderá começar a pro-
curar a sua próxima casa.

Geralmente, as pessoas preferem vender antes de 
comprar, uma vez que lhes é garantido um comprador 
para a sua casa actual e têm uma imagem clara das fi-

nanças da sua próxima compra.
Vender uma casa vem com a stress, tensão e pressão 

financeira. Se quiser ser cauteloso e evitar ficar preso a 
pagamentos em duas casas, é melhor vender primeiro.

O cenário ideal seria vender e comprar ao mesmo 
tempo. É preciso muito tempo, preparação e timing 
para sincronizar esta transição.

Se tiver em alguma pergunta ou comentário, terei 
muito gosto em esclarecer, discutir e encontrar o me-
lhor 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 co-

lega 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

Chili Vegetariano

Renovações

Restaurante

INGREDIENTES:  300 g Quinoa, 2 latas grandes 
Feijão preto, 2 latas Milho cozido, 1 Pimento verme-
lho, 1 Pimento verde, 1 Cebola, 2 Dentes de alho, 
300 g Polpa de tomate, 100 ml Vinho branco, 1 Chili 
fresco (malagueta), Azeite q.b., Pimentão-doce q.b., 
Orégãos q.b., Chili em pó q.b., Coentros q.b., Sal 
e pimenta q.b., Nachos e arroz branco cozido para 
acompanhar.
PREPARAÇÃO: Passo 1: Leve ao lume um tacho 
com água abundante e tempere com sal; deixe fer-
ver, adicione a quinoa, e deixe cozinhar durante 15 
minutos. Retire e reserve.
Passo 2: Descasque e pique a cebola e os dentes de 
alho. Coloque num tacho com um pouco de azeite, 
leve ao lume e deixe alourar. Junte os pimentos, pre-
viamente limpos e cortados em tiras, e o chili cortado 
em rodelas e deixe cozinhar um pouco. Adicione o 
vinho branco e a polpa de tomate e deixe apurar.
Passo 3: Junte depois o feijão e o milho, escorridos, 
tempere com pimentão-doce, orégãos, chili em pó, 
sal e pimenta e mexa.
Passo 4: Por fim, adicione a quinoa cozida, envolva 
tudo e deixe apurar. No momento de servir, deco-
re com coentros e acompanhe com nachos e arroz 
branco cozido.

FILOSOFIAS E PENSAMENTOS

... Não roube! O governo detesta concorrência...

... Uma avó é uma babysitter que olha para as crianças 
e não p'rá televisão.

... Em cada 10 pessoas, 6 sabem contar. As outras 3 são 
ignorantes.

... Na guerra dos sexos, ambos os lados dormem sem-
pre com o inimigo.

... O homem nasce, cresce, apaixona-se, fica burro e 
casa.

... Vendu baratto. Virificadore ortografico IBM. Muito 
boum.
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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

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

NECROLOGIA

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

Rosa
514-893-8213

SERVIÇO

Precisa-se de uma 
senhora para anoita 

na sua casa.
514-802-0945

5

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.

† MARIA ZÉLIA
GONÇALVES CARVALHO

1937-2022

Faleceu em Montreal no dia 
12 de fevereiro de 2022, com 
84 anos de idade, a senhora 
Maria Zélia Gonçalves 
Carvalho, natural da Ribeira 
Quente, São Miguel, 
Açores, Portugal. Esposa do 
já falecido senhor Manuel 
Carvalho. Deixa na dor seus 
filhos/as Francisca (José), 
José Manuel (Christina), 
Zélia e Dinarte (Loretta). 
Seu 6 Netos e 3 bisnetos, 
assim como familíares e 
amigos.

O funeral teve lugar terça-feira 15 de fevereiro às 12h 
na Igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Urgel 
Bourgie / Athos - Cimetière jardin & Complexe funéraire 
Montréal. 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.

MONTRÉAL RADIATEUR INC
Atualmente, estamos a procura 
de empregados para preencher 

algumas vagas na nossa fábrica, 
que são soldadores, embaladores

e trabalhadores na 
nossa produção de radiadores.

As nossas posições são 
permanentes, 40hs por semana das 
8h às 16h30 para os embaladores 

e os soldadores, é das 7h às 15h30 
de segunda a sexta-feira.
Você é treinado no local, 
(Salário a ser discutido). 

ROBERTO
514 276-8521 OU 
514 238-4543 270 

SITUADO NA BEAUBIEN O.

† HERMANO COSTA
1935 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 13 de 
fevereiro de 2022, com 86 
anos de idade, de Hermano 
Costa, esposo de Maria José 
Silva, natural da Ribeira 
Grande, São Miguel, Açores.
Ele deixa na dor a esposa 
Maria José, filhos/as Walter 
(Angela), Hermano (Anna), 
José Antonio (Madalena), 
Lizette (Sergio), Rui, Sandra 
(Pieter) e David (Suzy), netos/as Ashley, Justin, Chloe, 
Kayla, Derek, Joshua, Michael, Tyler, Hailey, Zachary, 
Nicholas, Matthew e Jason, cunhadas Mariana, Arminda 
e Ermelinda, sobrinhos/as, assim como os primos e 
primas, outros parentes e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues cell. 514-918-1848
O velório tem lugar no domingo 20 de fevereiro de 2021, 
das 14h às 17h e das 19h às 21h. Segue-se a missa de 
corpo presente na segunda-feira dia 21 de fevereiro de 
2021 às 11h na Igreja Saint-Ambroise, situada no 1215 
rue Beaubien, Montreal. Será de seguida sepultado no 
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Um agradecimento especial ao Dr. José Morais pela 
sua devoção e carinho assim como a todo o pessoal 
quer médico quer enfermeiro do CLSC Montréal-Nord 
e do Hospital Fleury pelos bons cuidados prestados. 
Doações em sua memória à Divisão de Geriatria do 
Hospital General de Montreal, à atenção do Dr. José 
Morais, serão sinceramente apreciadas. 
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. Bem Haja.

Procura-se uma senhora 
para fazer limpeza de uma 

casa com experiência e 
trabalhadora séria 2 vezes 
por semana durante 5h por 

dia na zona Côte-des-Neiges. 
Por favor, ligue para 

Mary: 514-731-2176

7
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BONS AMIGOS BOAS FARTURAS DA POULE MOUILLÉ

SAÚDE

Nutricionistas defendem "foco" 
nos alimentos destinados a crianças
A bastonária da Ordem dos Nutricionistas de-

fendeu, esta quarta-feira, "um foco nos pro-
dutos alimentares destinados a crianças", 

no sentido de reduzir o teor de sal e açúcar, para au-
mentar os "resultados positivos" já conquistados.

Segundo os resultados do processo de reformulação 

dos produtos alimentares em Portugal anunciados na 
terça-feira, houve, nos últimos três anos, uma redução 
de cerca de 11% de sal e açúcar em alguns produtos 
alimentares, como batatas fritas e outros snacks sal-
gados, cereais de pequeno-almoço, pizzas, iogurtes e 
leites fermentados, leite achocolatado, refrigerantes e 
néctares.

Em declarações à Lusa, a bastonária da Ordem dos 
Nutricionistas, Alexandra Bento, saudou os efeitos ob-
tidos, mas deixou um apelo: "Não vamos agora ficar 
agarrados a estes resultados positivos."

Reconhecendo que "algumas categorias de alimentos 
já foram mais além", ultrapassando as metas definidas, 
a bastonária sugeriu que é preciso "definir já, de ime-
diato, novas metas" e, "verdadeiramente importante, 
abranger mais produtos alimentares".

Entre esses produtos, a bastonária colocou "um foco 
nos produtos alimentares destinados a crianças", re-
cordando que um estudo recente evidenciou que estes 
"tinham, na sua composição, sal e açúcar, o que, de res-
to, não é desejável".

Por isso, a bastonária dos nutricionistas apela a que se 
celebrem, "de imediato", compromissos com as empre-
sas que produzem produtos alimentares para crianças, 
sublinhando que a política de saúde não pode ficar "re-
fém" das mudanças na governação.

"Ficamos muito expectantes com a constituição do 
novo Governo e com quem ficará com a pasta da Saú-
de, mas também cá estaremos para continuar a sina-

lizar estas questões", garantiu, sublinhando antes a 
necessidade de se firmarem "rapidamente alguns com-
promissos" com a indústria, que "está muito recetiva 
no sentido de caminhar para produtos mais saudá-
veis".

Os resultados obtidos devem "encorajar para o futu-
ro", vincou Alexan-
dra Bento. "Estamos 
perante um trabalho 
colaborativo entre a 
indústria, a distribui-
ção e aqueles que são 
os responsáveis da 
saúde, que nos levou 
a atingir os resulta-
dos", notou.

O processo de re-
formulação dos pro-
dutos alimentares 
em Portugal remon-
ta a 2018, quando se 
iniciou o diálogo en-

tre as autoridades de saúde e a indústria alimentar e 
de distribuição, tendo sido assinado um compromisso 
em 2019. Desde aí, procedeu-se à monitorização dos 
anos de 2020 e 2021, o que voltará a acontecer este ano.

De acordo com os dados revelados na terça-feira, 
numa sessão no Infarmed, em Lisboa, os produtos ali-
mentares abrangidos pelo Programa Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), e pela Estratégia Integrada para 
a Promoção da Alimentação Saudável registaram, 
naqueles três anos, uma redução de 11,5% e 11,1% de 
teor de sal e açúcar, respetivamente.

Essa redução foi, no total, de menos 25,6 toneladas de 
sal e menos 6.256,1 toneladas de açúcar, segundo uma 
nota de imprensa da Direção-Geral da Saúde sobre os 
resultados. "O teor médio de sal dos produtos abran-
gidos passou de 1,14g por 100g em 2018 para 1,01 g 
por 100g em 2020" e "o teor médio de açúcar passou 
de 7,46 g por 100g para 6,36g por 100g", detalha-se na 
mesma nota.

Cientistas terão curado a primeira mulher com vírus da Sida
Uma equipa de cientistas nos Estados Unidos relatou 

ter possivelmente curado o vírus da imunodeficiência 
humana (VIH) - que causa a Sida - numa mulher pela 
primeira vez. A equipa utilizou um método de trans-
plante de células estaminais de vanguarda e esperam 
que venha a aumentar o conjunto de pessoas que po-
deriam receber tratamento semelhante.

A mulher em causa, que também tem leucemia, rece-
beu sangue do cordão umbilical de um dador parcial 
para tratar o cancro, em vez da prática 
mais comum, que passa por encontrar 
um dador de medula óssea de etnia se-
melhante.

Este processo que abre portas à pos-
sibilidade de se virem a curar mais 
pessoas - nomeadamente de diferentes 
origens raciais - uma vez que a expe-
riência agora divulgada foi realizada numa mulher 
mestiça. A mulher recebeu ainda sangue de um fami-
liar para aumentar a resposta imunitária enquanto de-
corria o período de transplante.

Carl Dieffenbach, diretor da Divisão de SIDA no 
Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, 
uma das múltiplas divisões dos Institutos Nacionais 
de Saúde que financia a rede de investigação por de-
trás do novo estudo de caso, disse à NBC News que a 
acumulação de repetidos triunfos aparentes na cura do 

VIH "continua a dar esperança".
O procedimento utilizado para tratar a paciente , co-

nhecido como transplante de haplo-cord, foi desen-
volvido pela equipa de Weill Cornell para expandir 
as opções de tratamento do cancro para pessoas com 
malignidades sanguíneas que não têm doadores HLA-
-idênticos.

Primeiro, o paciente com cancro recebe um trans-
plante de sangue do cordão umbilical, que contém 

células estaminais que constituem 
um poderoso sistema imunitário. Um 
dia mais tarde, recebem um enxerto 
maior de células estaminais adultas. 
As células estaminais adultas flores-
cem rapidamente, mas com o tempo 
são inteiramente substituídas por cé-
lulas do sangue do cordão umbilical.

Esta foi a primeira vez que uma mulher foi considera-
da como curada do vírus. Os outros dois casos conhe-
cidos de cura foram registados em homens: Timothy 
Ray Brown viveu 12 anos curado do vírus, antes de 
morrer de cancro, em 2020. Adam Castillejo foi con-
siderado como curado do VIH em 2019.

Em todo o mundo, e de acordo com os últimos da-
dos, perto de 38 milhões de pessoas vivem com VIH, e 
cerca de 73% estão a receber tratamento.

As farturas já estão de volta As farturas já estão de volta 
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O Senhor dos Anéis (Série)
Durante o Super Bowl de 2022, o Amazon 

Prime Video divulgou o primeiro teaser de 
O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, sé-

rie do universo de J.R.R. Tolkien.
A prévia não dá muitos detalhes sobre a história, mas 

mostra locais citados nos livros, além de personagens 

conhecidos e novos. Na lista 
abaixo, detalhamos alguns pon-
tos mostrados na prévia.

Númenor e o Reino 
dos Homens
A primeira cena do trailer mos-

tra uma cidade construída em 
pedra, que lembra muito a ar-
quitetura de Gondor. Essa pro-
vavelmente é a ilha de Númenor, 
já confirmada para aparecer na série. Na época, essa 

era a maior cidade do reino dos Homens, dada a eles 
como um presente dos Valar.

Durante muitos anos, a ilha de Númenor represen-
tou a grande força dos homens – até que eles foram 
corrompidos, em uma trama que deve ser mostrada 
na série. Com a aparição de Númenor, também há a 

expectativa que seja mostrado Elros, meio-elfo irmão 
de Elrond, que foi o primeiro rei do local, governando 
por mais de 400 anos.

Novas criaturas
O trailer também mostra novas criaturas da Terra-

-média. Logo no começo, são revelados dois seres an-
dando pelas montanhas. Segundo a extensa matéria da 
Vanity Fair sobre a série, eles são “caçadores nômades”, 
e o visual pode ser visto com mais detalhes abaixo.

Ainda não há maiores detalhes sobre o nome de tais 
seres, mas suas aparições deixam claro que a série vai 

apostar na apresentação de criaturas ainda não mos-
tradas em outras adaptações de Tolkien.

Pés-peludos
O trailer mostrou a primeira imagem de Markella 

Kavenagh como um Harfoot/Pé-peludo, antepassado 
dos hobbits. Já nessa primeira imagem, fica claro que 
os Pé-peludos tinham um visual diferente, com a pele 
mais morena e detalhes de galhos na cabeça. Confor-
me descrito anteriormente, essa raça gosta de viver nas 
encostas de montanhas e tem um contato grande com 
a natureza.

Essa personagem, que ainda não tem nome, também 
é responsável por narrar o começo do trailer: “Vocês 
nunca se perguntaram o que mais existe lá fora? Há 
maravilhas neste mundo que vão além da nossa ima-
ginação.”

Tal diálogo faz um paralelo com a expectativa do pú-
blico com a própria série: será que os fãs imaginam o 
que há além das histórias de O Hobbit e O Senhor dos 
Anéis? O texto também pode indicar que a persona-
gem tem um espírito aventureiro e vontade de conhe-
cer o mundo, assim como aconteceu com alguns hob-
bits durante a Terceira Era.

E, muito mais...
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 63 25 20 3 2
2-Liverpool 54 24 16 6 2
3-Chelsea 47 24 13 8 3
4-Man. United 43 25 12 7 6
5-West Ham 41 25 12 5 8
6-Arsenal 39 22 12 3 7
7-Wolverhampton 37 23 11 4 8
8-Tottenham 36 22 11 3 8
9-B&H Albion 33 24 7 12 5
10-Southampton 29 24 6 11 7
11-Leicester City 27 22 7 6 9
12-Aston Villa 27 23 8 3 12
13-Crystal Palace 26 24 5 11 8
14-Brentford 24 25 6 6 13
15-Leeds United 23 23 5 8 10
16-Everton 22 22 6 4 12
17-Newcastle 21 23 4 9 10
18-Norwich City 17 24 4 5 15
19-Watford 15 23 4 3 16
20-Burnley 14 21 1 11   9

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Milan 55 25 17 4 4
2-Internazionale 54 24 16 6 2
3-Napoli 53 25 16 5 4
4-Juventus 46 25 13 7 5
5-Atalanta 44 24 12 8 4
6-Lazio 42 25 12 6 7
7-Roma 40 25 12 4 9
8-Fiorentina 39 24 12 3 9
9-Hellas Verona 36 25 10 6 9
10-Torino 32 24 9 5 10
11-Empoli 31 25 8 7 10
12-Sassuolo 30 25 7 9 9
13-Bologna 28 24 8 4 12
14-Udinese 27 24 6 9 9
15-Spezia 26 25 7 5 13
16-Sampdoria 23 25 6 5 14
17-Venezia 21 24 5 6 13
18-Cagliari 21 25 4 9 12
19-Genoa 15 25 1 12 12
20-Salernitana 13 24 3 4 17

 P J V E D
1-Paris SG 59 24 18 5 1
2-Marseille 46 24 13 7 4
3-Nice 42 24 13 4 7
4-Strasbourg 41 24 12 5 7
5-Rennes 37 24 11 4 9
6-Monaco 37 24 10 7 7
7-Lyon 37 24 10 8 6
8-Lens 36 24 10 6 8
9-Nantes 35 24 10 5 9
10-Lille 35 24 9 8 7
11-Montpellier 34 24 10 4 10
12-Brest 31 24 8 7 9
13-Angers 29 24 7 8 9
14-Stade de Reims 27 24 6 9 9
15-Clermont 24 24 6 6 12
16-Troyes 21 24 5 6 13
17-Lorient 21 24 4 9 11
18-Saint-Étienne 21 24 5 6 13
19-Metz 20 24 4 8 12
20-Bordeaux 20 24 4 8 12

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 52 22 17 1 4
2-B. Dortmund 46 22 15 1 6
3-B. Leverkusen 41 22 12 5 5
4-RB Leipzig 34 22 10 4 8
5-TSG Hoffenheim 34 22 10 4 8
6-SC Freiburg 34 22 9 7 6
7-FC Union Berlin 34 22 9 7 6
8-FC Köln 32 22 8 8 6
9-Mainz 31 22 9 4 9
10-E. Frankfurt 31 22 8 7 7
11-VfL Bochum 28 22 8 4 10
12-Wolfsburg 27 22 8 3 11
13-B. M´gladbach 26 22 7 5 10
14-Hertha BSC 23 22 6 5 11
15-A. Bielefeld 22 22 4 10 8
16-FC Augsburg 22 22 5 7 10
17-Stuttgart 18 22 4 6 12
18-Greuther Fürth 13 22 3 4 15

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 54 24 16 6 2
2-Sevilla 50 24 14 8 2
3-Real Betis 43 24 13 4 7
4-Barcelona 39 23 10 9 4
5-Atlético Madrid 39 24 11 6 7
6-Real Sociedad 38 23 10 8 5
7-Villarreal 36 24 9 9 6
8-Athletic 34 24 8 10 6
9-Osasuna 32 24 8 8 8
10-Celta de Vigo 31 24 8 7 9
11-Rayo Vallecano 31 23 9 4 10
12-Valencia 30 24 7 9 8
13-Espanyol 28 24 7 7 10
14-Elche 26 24 6 8 10
15-Mallorca 26 23 6 8 9
16-Getafe 25 24 6 7 11
17-Granada 24 24 5 9 10
18-Alavés 20 24 5 5 14
19-Cádiz 19 24 3 10 11
20-Levante 14 24 2 8 14

Espanha
Liga Santander

OITAVOSOITAVOS
DE-FINALDE-FINAL

     1ª MÃO     2ª MÃO
Sporting - Man. City        0-5 09/03  15:00
Paris SG - Real Madrid        1-0 09/03  15:00
Red Bull S. - B. München        1-1 08/03  15:00
Internazionale - Liverpool        0-2 08/03  15:00
Villarreal - Juventus 22/02  15:00 16/03  15:00
Chelsea - Lille 22/02  15:00 16/03  15:00
A. Madrid - Man. United 23/02  15:00 15/03  15:00
Benfica - Ajax 23/02  15:00 15/03  15:00

PLAY-OFF
     1ª MÃO     2ª MÃO
Barcelona - Napoli 17/02  12:45 24/02  15:00
B. Dortmund - Rangers 17/02  12:45 24/02  15:00
Zenit - Real Betis 17/02  12:45 24/02  15:00
Sheriff - SC Braga 17/02  12:45 24/02  15:00
Atalanta - Olympiacos 17/02  15:00 24/02  12:45
RB Leipzig - Real Sociedad 17/02  15:00 24/02  12:45
FC Porto - Lazio 17/02  15:00 24/02  12:45
Sevilla - Dinamo Zagreb 17/02  15:00 24/02  12:45

Entrada de Luis Díaz mexeu com o
jogo e o Liverpool triunfou em Milão
O Liverpool venceu, esta quarta-feira, na des-

locação ao reduto do Inter de Milão (0-2), 
em jogo a contar para a primeira mão dos 

'oitavos' da Champions, mas ainda enfrentou algu-
ma dose de sofrimento.

Num jogo em que Diogo Jota foi titular, o Inter de 
Milão até foi a primeira equipa a criar perigo, por in-
termédio de Lautaro Martínez, mas os reds não tarda-
riam em tentar responder, através de Thiago Alcântara 
e Sadio Mané. Contudo, nenhuma investida levou a 
direção da baliza.

No reatar do encontro, Klopp decidiu retirar o extre-
mo português e o Liverpool passou por algumas di-
ficuldades, face ao poderio ofensivo apresentado pelo 
conjunto de Milão. Perto da hora de jogo, Luis Díaz foi 
a jogo e o conjunto visitante conseguiu subir no relva-
do, tendo inclusive desbloqueado o nulo.

Aos 75 minutos, num pontapé de canto cobrado por 
Robertson, apareceu Firmino no interior da área para 

desviar a bola para o fundo das redes. Pouco depois, 
aos 83 minutos, seria a vez de Salah aproveitar uma 
bola e ampliar a vantagem, com a bola a ressaltar ca-
prichosamente na defensiva italiana.

Com este triunfo, o Liverpool vai receber o Inter de 
Milão na segunda mão com algum conforto, fruto da 
vantagem de dois golos, embora já se saiba que os go-
los fora de portas deixaram de ter peso no desempate 
da eliminatória.

Momento do jogo: A entrada de Luis Díaz aos 59 mi-
nutos aconteceu num momento importante da parti-
da, uma vez que o Inter de Milão entrou pressionante 
e estava a encostar o Liverpool lá atrás. Com o ex-FC 
Porto em campo, os reds passaram a apresentar maior 
fluidez nos processos ofensivos e os dois golos surgi-
ram no último um quarto de hora.

Onzes
Inter de Milão: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bas-

toni; Dumfries, Perisic, Çalhanoglu, Brozovic, Vidal; 
Marínez e Dzeko.

Liverpool: Alisson Becker; Robertson, Van Dijk, Ko-
naté, Alexander-Arnold; Thiago Alcântara, Fabinho, 
Elliott; Sadio Mané, Mohamed Salah e Diogo Jota

Antevisão
14 anos depois, Inter de Milão e Liverpool voltam a 

encontrar-se em campo, precisamente nos 'oitavos' da 
Champions, à semelhança do que tinha acontecido em 

2008/09 (temporada em que os reds saíram a sorrir).
A formação italiana tem oscilado nos resultados ob-

tidos recentemente, com três triunfos nos últimos seis 
triunfos, de tal forma que perdeu gás no topo da SerieA.

Já a equipa de Anfield somou por vitórias os últimos 
seis jogos e ainda não conheceu o sabor da derrota em 
2022, uma vez que não perdeu em nenhum dos últi-
mos nove encontros.

Recorde-se que, para chegar a esta fase, o Inter de Mi-
lão precisou de garantir o segundo lugar do grupo D, 
atrás do Real Madrid, enquanto a equipa de Jota fez o 
pleno no grupo B, onde o FC Porto não foi além do 
terceiro posto.

O Inter de Milão-Liverpool terá lugar no mítico San 
Siro e será ajuizado pelo árbitro polaco Szymon Marci-
niak. Pode acompanhá-lo, em direto, a partir das 15h.

Palmeiras de Abel Ferreira
desperdiça muito, mas vence e é líder
O Palmeiras venceu o Ferroviário nesta quar-

ta-feira por 2-0. A equipa de Abel Ferreira 
ficou-se por apenas dois golos, apesar das 

múltiplas oportunidades que 
teve em frente à baliza.

O marcador foi aberto por Mu-
rilo Cerqueira aos 38 minutos. 
Patrick de Paula bateu o canto 
para a grande área e o central do 
verdão saltou mais alto para abrir 
a contagem. A equipa do Palmei-

ras esteve em várias ocasiões na cara do golo, mas só 
aos 65 minutos é que dilatou a vantagem. De forma 
algo atabalhoada, Breno Lopes finalizou uma boa jo-

gada coletiva.
Com esta vitória, o Palmeiras é 

líder do Grupo C do Campeona-
to Paulista, com 13 pontos, mas 
menos dois jogos. O Ferroviário 
é terceiro classificado do Grupo B 
com sete pontos, os mesmos que 
o São Paulo.



A VOZ DE PORTUGAL | 17 DE FEVEREIRO DE 2022  | 15 DESPORTO

1-FC Porto 60 22 19 3 0 57 16
2-Sporting 54 22 17 3 2 43 15
3-Benfica 50 22 16 2 4 58 20
4-SC Braga 41 22 12 5 5 39 23
5-Gil Vicente 37 22 10 7 5 33 24
6-Vitória SC 30 22 8 6 8 32 27
7-Estoril Praia 30 22 7 9 6 26 24
8-Marítimo 28 22 7 7 8 28 30
9-Portimonense 27 22 7 6 9 22 24
10-Santa Clara 24 22 6 6 10 26 41
11-FC Vizela 23 22 5 8 9 24 37
12-Boavista 21 22 3 12 7 25 34
13-P. de Ferreira 21 22 4 9 9 16 26
14-CD Tondela 20 22 6 2 14 29 44
15-FC Famalicão 20 22 4 8 10 28 37
16-Moreirense 19 22 4 7 11 22 37
17-FC Arouca 18 22 4 6 12 19 41
18-Belenenses SAD 15 22 3 6 13 14 41

 PTS  J V E    D GM   GS

22ª JORNADA

1-Casa Pia 43 22 13 4 5 30 12
2-Benfica B 43 22 13 4 5 41 24
3-GD Chaves 42 22 12 6 4 36 22
4-Feirense 42 22 13 3 6 36 24
5-Rio Ave 41 22 12 5 5 37 26
6-Nacional 36 22 10 6 6 37 27
7-FC Porto B 31 22 8 7 7 32 32
8-FC Penafiel 30 22 8 6 8 21 26
9-CD Mafra 29 22 7 8 7 24 25
10-Est. Amadora 29 22 8 5 9 33 39
11-Leixões 27 22 7 6 9 26 27
12-Vilafranquense 26 22 6 8 8 28 32
13-Trofense 25 22 6 7 9 20 24
14-A. de Viseu 24 22 6 6 10 18 30
15-Farense 21 21 4 9 8 27 30
16-SC Covilhã 18 22 3 9 10 18 36
17-Varzim 14 21 2 8 11 15 29
18-Académica OAF 14 22 3 5 14 23 37

 PTS  J V E D GM GS

11/02 FC Porto 2-2 Sporting
12/02 SC Braga 2-1 P. Ferreira
  Portimonense 1-1 Boavista
  Benfica 2-1 Santa Clara
  Estoril Praia 1-0 CD Tondela
13/02 FC Famalicão 5-0 Moreirense
  Belenenses 1-0 Vitória SC
  FC Vizela 0-1 Gil Vicente
14/02 FC Arouca 0-3 Marítimo

23ª JORNADA
18/02 Boavista 15:15 Benfica
19/02 Gil Vicente 10:30 Belenenses  
 P. Ferreira 13:00 FC Vizela
  Vitória SC 15:30 FC Arouca
20/02 Marítimo 10:30 FC Famalicão
  Sporting 13:00 Estoril Praia
  Moreirense 15:00 FC Porto
  CD Tondela 15:45 SC Braga
21/02 Santa Clara 15:15 Portimonense

22ª JORNADA
11/02 Casa Pia 1-0 Trofense
12/02 CD Mafra 3-2 FC Porto B
  Académica 1-2 Feirense
13/02 Nacional 3-0 FC Penafiel
  SC Covilhã 1-2 Benfica B
  Varzim 1-1 Leixões
  Farense 1-1 A. de Viseu
14/02 Rio Ave 1-0 Est. Amadora
  Chaves 1-0 Vilafranquense

23ª JORNADA
18/02 A. Viseu 13:00 Leixões
19/02 Vilafranquense B Académica
  Casa Pia 9:00 Nacional
20/02 FC Penafiel 6:00 SC Covilhã
  Feirense 9:00 Rio Ave
  FC Porto B 10:30 GD Chaves
  Trofense 14:30 CD Mafra
21/02 Benfica B 13:00 Farense
  Est. Amadora 14:00 Varzim

MEIAS-FINAIS
     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto 01/03 15:45 20/04  15:45
CD Tondela-CD Mafra 02/03  15:45 19/04  15:45

Chiquinho e a mudança para a
Turquia: «Ao início estava relutante...»

Depois de uma primeira metade da tempora-
da menos fulgurosa ao serviço do Sp. Braga, 
Chiquinho fez as malas e mudou-se para 

a Turquia, para representar o Gire-
sunspor, por empréstimo do Benfica.

Em declarações nas redes sociais do 
clube turco, o médio de 26 anos con-
fessou teve algumas dúvidas na hora 
de decidir, até por causa de experiên-
cias no passado.

«No início estava relutante [em ir 
para o Giresunspor, porque a outra ex-
periência que tinha tido fora de Portu-
gal não correu muito bem [nos croatas 
do NK Lokomotiva], e fiquei um bocado na dúvida», 
começou por dizer.

«Temos sempre o receio de que as coisas não corram 

bem. Mas vi como mais um desafio importante e acho 
que vai fazer-me crescer como pessoa e como profis-
sional», acrescentou.

Agora na Turquia já há alguns 
dias, o jogador português confessa-
-se satisfeito: «A receção foi muito 
boa, senti-me logo parte do grupo 
desde o primeiro treino. A inte-
gração também foi mais fácil para 
mim porque tenho colegas que fa-
lam a mesma língua. Mas todos no 
clube me ajudaram, foi tudo muito 
fácil.»

«É algo que não se explica, marcar 
no primeiro minuto na estreia, foi muito bonito e claro 
que fiquei muito feliz», disse ainda Chiquinho, sobre o 
facto de ter feito um golo na estreia pelo Giresunspor.

CHAMPIONS: SPORTING 0-5 MANCHESTER CITY

Masterclass de um aluno
que acumula graus de ensino
O campeão de Portugal contra o de Inglaterra.

O aluno da primária e o universitário, subme-
tidos a um exame para o qual o mais velho está infi-
nitamente melhor preparado e apetrechado. Ruben 
Amorim sabia-o, mas sabia também que o estofo que 
os jogadores do Sporting já haviam demonstrado nes-
ta época até diante de um adversário 
com argumentos superiores (leia-se 
Borussia Dortmund) permitia sonhar 
pelo menos com uma primeira mão 
mais equilibrada.

Acontece que este Manchester City 
nada tem a ver com qualquer equipa 
que o leão tenham defrontado desde 
a chegada de Ruben Amorim, sendo, 
seguramente, uma das mais difíceis 
de anular. Pelas constantes permutas 
entre Bernardo e Sterling; pela leitu-
ra de jogo rara de Kevin de Bruyne, 
pela qualidade de Mahrez no um para um; por jogar 
com um avançado que é avançado e playmaker; por ser 
uma equipa de posse e, quando é preciso, de transição. 
E sempre com tremenda qualidade! Mas também pelo 
que faz sem bola. E aqui esteve uma das inúmeras dife-
renças gigantes no duelo entre o aluno da primária e o 
tal universitário que acumula graus no ensino superior. 
Sem bola, os génios de Pep despem o elegante fato, o 
sapato lustroso, vestem a bota gasta e a farda de operá-
rios e asfixiam o adversário. Fizeram-no na noite desta 
terça-feira, sobretudo durante quase toda a primeira 
parte e sem necessitarem de pesos-pesados na frente 
para levarem a cabo essa missão.

O Sporting até pareceu ter entrado em campo com 

a lição bem estudada, mas a partir do sétimo minuto, 
quando ainda lia as perguntas do exame, bloqueou por 
completo. Nesse minuto, Mahrez inaugurou o marca-
dor a passe de Kevin De Bruyne e depois os citizens par-
tiram para uma noite de futebol como raras vezes se vê 
num palco luso.

Melhores nos duelos, nas segundas 
bolas, na capacidade de antecipação, 
na forma como roubaram tempo aos 
jogadores do Sporting quando ainda 
iniciavam a construção à saída da área 
de Adán. Na forma como isolaram o 
ataque de todo o resto da equipa de 
Ruben Amorim. O Manchester City 
foi melhor em tudo aquilo em que o 
Sporting costuma ser superior aos 
adversários. O leão? Não pressionou 
alto nem defendeu compacto nos 45 
minutos iniciais e, apesar da enorme 

diferença qualitativa entre as duas equipas, sabemos to-
dos que o Sporting também é capaz de mais e melhor 
do que mostrou nesta noite nesse período.Porque se 
pouco havia a fazer perante o génio de Bernardo Silva 
no 2-0, no 3-0 de Foden a desatenção defensiva de Coa-
tes e a escorregadela de Matheus Reis foram tão fatais 
como pouco compreensíveis. No 4-0 (bis de Bernardo) 
viu-se o desnorte e o sentimento de impotência de uma 
equipa a precisar urgentemente de intervalo.  Por isso, 
e também porque faltou muita coisa mas não atitude, 
Alvalade prestou um longo tributo à equipa na saída de 
cena após uma noite que foi, pelo menos, de profunda 
aprendizagem para que o campeão nacional seja na se-
gunda mão um aluno melhor. Masterclass.
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