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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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Pandemia ou endemia?

O Poder corrompe
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PARABÉNS

Mistério? Nem Tanto.
Porém, Maldição Sim! 

Caros leitores do jornal que 
tão generosamente me aco-
lhe no seu seio, a que eras 

não escreve umas coisinhas, par di-
zer a verdade tenho estado muito ocupado com a mi-
nha entrada no Clube dos reformados. E, que depois 
de trabalhar 39 anos neste faial, cheguei a conclusão 
que estava na hora de parar e dar o corpo ao mani-
festo.

Estou adorando esta nova fase da minha passagem 
nesta terra que tenho devagarinho mas firmemente

tenho descoberto os vários cantos desta bola. Refor-
mei-me no dia 17 de dezembro de 2021, estou gostan-
do imenso desta malandrice que aos poucos estou a 
me habituando. 

O que não gosto é da forma que as fronteiras do 
Canadá estão funcionando, fui fazer uma viagem de 
prospeção a Florida, do qual, adorei. 

Aluguei um apartamento em Hollywood a 20 minu-
tos a pé da praia, mas estas coisas de verificações de 
Covid não e nada fácil. Um dia tens que fazer o exame 
PCR, 72 horas antes, no outro dia é 24 antes. Se vo-
cês não sabem isto custa pataquinhas e gradas. Mas na 
Flórida é grátis seja qual for o exame que for preciso no 
país de destinação. 

No Canadá alguém está a se encher a conta bancaria, 
custa 149 patacas canadenses para fazer o exame, re-
pito que na Florida, eu mais a conversada mesmo sen-
do estrangeiros não pagamos um centavo p'ró exame, 
grátis. Mas nós aqui temos o Justin Trudeau, o nosso 
Primeiro-Ministro.

Mas o que conta foi que durante uma semana "AR-
REGALEI-ME" de entrar e sair nos comércios sem 
passaporte das vacinas e sem "MÁSCARA". 

Uma palavrinha sobre os camionistas que através de 

Os descontos estão na ordem do dia. Come-
çaram a dar nas vistas logo que iniciaram 
carreira com os saldos nos estabelecimentos 

comerciais – admitidos em benefício dos clientes e 
vendedores, face à detestável e crónica crise.

Atingiram o esplendor logo que foram impiedosa-
mente aplicados nos vencimentos e nas pensões de 
reformas dos funcionários públicos e dos beneficiários 
da Segurança Social, durante a execrável temporada da 
austeridade promovida pelo político Passos Coelho e 
Comp.ª, L.ª. Nesta altura caiu o Carmo e a Trindade. 
Muita gente sofreu e morreu, por consequência mal-
dita.

Agora, mais os descontos se evidenciaram nos jogos 
de futebol. Em tempo algum se registaram tantos e 
repetidos descontos, neste endiabrado domínio fute-
bolístico, como sucede actualmente. E aqui, não se diz 
que há gato; mas sim penálti, atrevido e desrespeitador 
das regras estabelecidas; as quais são apregoadas como 
inerentes e imprescindíveis à verdade desportiva. Nes-
tes casos dos descontos traduzidos em penáltis, para 
além dos danos morais e materiais que provocam no 

tecido empresarial desportivo e na desarmonia entre 
massas clubistas, há a perspectiva de mistério atribuí-
vel à persistente ocorrência dos mesmos em diversos 
locais da lusa terra.

Por mim, dou parte de que só há poucos anos é que 
nas movimentações da bola nos estádios surgiu a pra-
ga dos descontos e a eles ligados os correlativos penál-
tis, por sinal, geralmente, ocorridos nos últimos dois 
minutos dos mesmos. O que tem sido intrigante. E so-
bressalta milhares de desportistas de bancada.

Dir-se-á que num desconto, em jogo de futebol, está 
sempre à espreita um manhoso penálti infiltrado no 
próprio esférico com a prerrogativa de hipnotizar o 
guarda-redes e impossibilitá-lo de defender a baliza… 
Um mistério! Que vai entretendo pessoal das televi-
sões e dos jornais desportivos. Também ocupando 
muitas e desvairadas gentes do mundo da bola…

Todavia e dadas as circunstâncias de os descontos se-
rem de variada natureza é de crer que, em casos fatais 
para o género humano como são os da bola, estes te-
nham sido atingidos por maldição anónima lançada 
sem dó, nem piedade, sobre tais esquisitos elementos, 
comparsas da nossa vida societal, sempre que esta se 
manifesta em redor das quatro linhas de um campo 
de futebol.

Coisas do Corisco
vários países estão a manifestar contra as medidas sa-
nitárias, mesmo sem ser complotista e estar vacinado 
3 doses, sou 100% a favor deles. Como disse alguém de 
grande estatuto Mundial, estão a matar moscas com 
um canhão. Contudo isto não se esquecem de pagar 
as TAXAS municipais, mesmo sabendo que conduzir 
um carro em certas ruas de Montreal exige um curso 
de gincana em termos de condução tal é o número e a 
profundidade dos buracos nas nossas ruas, mas temos 
Valerie Plante. 
"A esperança tem asas. Faz a alma voar. Canta a me-

lodia mesmo sem saber a letra. E nunca desiste. Nunca". 
Emily Dickinson. 

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Parabéns ao Gilberto e Noemia 
pelas bodas de ouro. 

50 anos de casamento matrimonial.
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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.

O Poder corrompe

Este título é sobejamente co-
nhecido, senão formalmente 
pelo menos de forma infor-

mal ou inconsciente. Ao olharmos 
à nossa volta e ao longo das nossas 

vidas vimos e porventura vivemos situações que 
nos colocaram nesse palco, ora como autores, ora 
como vítimas. Não é incomum o colega de trabalho 
que sobe na hierarquia e que subitamente passa de 
amigável e colaborante a distante e difícil; o amigo 
de longa data que embriagado pelo seu sucesso pes-
soal se indispõe nem se sabe bem porquê; ou mes-
mo familiares, que subitamente nos presenteiam 
com frieza quando não nos consomem o tempo 
com disputas inúteis. Quantos de nós também já 
não teremos caído nesta armadilha, em que fomos 
os autores da desdita em que envolvemos outros, 
onde imperou o sentimento da represália e da vin-
gança, onde a antipatia e a intemperança assumi-
ram os comandos do nosso ser criando prejuízo à 
nossa volta?

Olhando para a situação entre a Rússia e a Ucrâ-
nia não posso deixar de lamentar tamanho erro que 
se prepara para desenlaçar. À hora que escrevo este 
texto ainda nada se desenvolve para além das típicas 
provocações nos territórios ucranianos ocupados por 
forças pró-russas. Mas quando uma nação, seja ela 
qual for, acumula quase duzentos mil militares com 
respetivo equipamento e suporte logístico junto da 
fronteira com um seu vizinho, certamente não está lá 
para apenas um mero exercício de rotina ou mesmo 
exercício extraordinário. Infelizmente assiste-se a tá-
ticas de triste memória de tempos da guerra fria em 
que a intimidação, o embuste e a falsidade reinavam, 
tempos esses que pensávamos teriam ficado para trás. 
Mas não. Vladimir Putin, o senhor todo poderoso da 
Rússia está embriagado com o poder e levado por ve-
lhos saudosismos mal digeridos depois do colapso da 
União Soviética, posiciona-se para forçar a sua von-
tade sobre outros, quer se materialize a invasão sobre 
a Ucrânia ou não, pois exigir negociações enquanto 
se aponta uma arma à cabeça de nossos interlocuto-
res não é propriamente próprio de uma negociação 
livre e informada. Putin ainda pode corrigir a ação, 
mas será muito pouco provável. Putin posiciona-se 
assim para ser reconhecido para a posteridade como 

um grande líder falhado com uma carga de violência 
sobre os outros e possivelmente com um amontoado 
de cadáveres na sua consciência. Será uma pena, pois 
Putin teve e tem as condições necessárias e mais do 
que suficientes para fazer progredir a Rússia de tal 
forma que, os países que hoje a temem e se afastam 
pela forma intimidatória com que lida com os seus 
associados, seriam os primeiros a quererem se aliar 
de livre e espontânea vontade a uma Rússia aberta, 
livre e com espaço para todos. A atmosfera seria de-
safogada e uma União Europeia aliada a uma Rússia 
forte seriam um marco de progresso jamais visto na 
Humanidade, não só pela extensão de recursos como 
pela lição de harmonia e entendimento entre tantos 
povos. Mas Putin vem desperdiçando esta oportuni-
dade e prepara-se para colocar o último prego nesta 
alternativa, pelo menos enquanto ele e a sua “equipa” 
estiverem aos comandos da Rússia. Na realidade, e na 
minha humilde opinião, a empreitada de Putin tem a 
ver com o ressentimento da União Soviética falhada e 
a União Europeia é, na realidade, a prova viva, o selo 
final sobre o sonho soviético na forma que tomou lu-
gar durante o século XX. Assim, não é a Ucrânia que 
é a ameaça para Putin, nem a NATO, muito menos os 
EUA pois estes nunca tiveram intenção conquistado-
ra em relação à Rússia, e oportunidades não faltaram 
quando a União Soviética se desmoronou. A verda-
deira ameaça é o desenvolvimento e o bem-estar de 
povos encabeçados pela União Europeia para a qual 
os ucranianos cada vez mais se sentem inclinados, 
ainda que haja muitas deficiências neste país. Para 
Putin, sentir que os seus concidadãos teriam cons-
ciência de que os seus vizinhos começavam a viver 
melhor do que eles, criaria uma tensão e seria uma 
humilhação e ameaça à sua liderança, tal como ela se 
vem desenrolando. É também sabido que a melhor 
maneira de unir um povo que se escapa ao controle 
férreo do seu líder é criar uma ameaça externa, ainda 

que imaginária, para reunificar e recentrar a socieda-
de, ou seja, distraí-la da realidade que vivem.

Oxalá que o bom senso impere, que o valor da vida 
humana se sobreponha à mesquinhez e pequenez 
de espírito que os líderes, corrompidos pelo poder e 
inundados pela ambição desmedida, se julgam com 
direito, esquecendo que o verdadeiro poder é corres-
ponder à responsabilidade de que foram incumbidos 
na liderança de povos.
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

O Restaurante Aldea, comemorando 
5 anos de Serviço no Centro da comunidade

Em dezembro de 
2021 eu tinha escri-
to um artigo come-

morando este lindo aniversário. 
E, quando verifiquei os jornais antigos, 

vi que nunca apareceu no jornal. É difí-
cil acreditar mas sim,... quando estive a 
preparar o jornal de Natal aconteceu o 
problema nesta edição, o meu programa 
gelou, "sim, mesmo os computadores 
mais recente há sempre este problema 

de bolquear e parar tudo e se não fazes, 
de vez em quando um 'save' podes per-
der muita coisa".

Sim neste momento perdi o artigo que 
escrevi com muito amor e carinho, e a 
publicidade que vinha com o artigo.

São coisas que acontece na vida.
A semana passada, eu e a minha Marie, 

fomos comer no restaurante, e o empre-
gado de mesa falou-me da história da 

fotografia.
Que foi bastante complicado de apa-

nhar esta linda foto da equipa...
E fiquei pasmado!
Comecei a verificar todos os jornais e 

não encontrei o artigo. Tudo isso fez-me 

lembrar o artigo que escrevi e que rela-
tou estes 5 anos de existência do Restau-
rante Aldea.

Vou tentar de resumir em poucas pa-
lavras. 

Há 5 anos o panorama gastronómico 
de Montreal mudou completamente 
quando o restaurante Aldea abriu as 
suas portas, apresentando uma maneira 
diferente e apresentando a gastronomia 
portuguesa num novo patamar da res-
tauração em Montreal.

Todos conhecem o Portus 360, Café 
Ferreira, Casa Minhota, Estrela do 
Oceano e Douro mas,... Aldea apresen-
tou um estilo diferente e único na co-
munidade. E, vê-se que José Figueiredo e Nela da 

Silva apresentaram um sonho,... que é o 
Restaurante Aldea, com um estilo úni-
co. Sem esquecer a sua equipa sensacio-
nal que fazem um trabalho excepcional.

Sempre acreditei neste projeto e sem-
pre vou apoiar estes lindos projetos gas-
tronómico.

Feliz Aniversário e até à próxima.
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Um Plano passo a passo para
o desconfinamento do Quebec

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Eu não quero escrever muito rápi-
do sobre o desconfinamento do 
Quebec, mas sim é tempo de falar 

sobre este plano. É um plano interessante especial-
mente onde ficamos em mês quase sem restrições na 
província do Quebec.

Sim,... é difícil acreditar porque o governo fez tantas 
coisas e ficamos todos a tentar respeitar de uma ma-
neira ou da outra, tudo o que a saúde pública nos diz. 

Uma coisa é certa é que François Legault está a apos-
tar neste plano para preparar as próximas eleições por-
que, neste momento, ele está pouco a pouco a perder o 
apoio da população.

A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO
Abolição do limite legal para o número de pessoas 

permitidas em ajuntamentos em residências parti-
culares. No entanto, a saúde pública recomenda um 
máximo de 10 pessoas ou um grupo máximo de três 
endereços diferentes;

O número máximo de pessoas permitidas na mesma 
mesa em restaurantes e refeitórios aumenta para 10 
pessoas por mesa ou grupo de três endereços diferen-
tes;

Levantamento das restrições aos visitantes de CHSL-
Ds e RPAs. Dois visitantes podem estar presentes ao 
mesmo tempo numa sala para um máximo de quatro 
visitantes por dia.

A PARTIR DE 14 DE FEVEREIRO
Reabertura dos pavilhões desportivos e Spas até 50% 

da sua capacidade e retoma da prática desportiva para 
adultos;

A realização de jogos em desportos colectivos passa 
a ser permitida;

O limite para shows ao ar livre é aumentado para um 
máximo de 5000 pessoas.

A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO
Todos os negócios poderão abrir com 100% da capa-

cidade;
Remoção do limite de 500 pessoas imposto às salas de 

espetáculos, que no entanto só poderão encher as suas 
salas até 50% da sua capacidade.

A PARTIR DE 28 DE FEVEREIRO
Torneios e competições desportivas poderão recomeçar;
O teletrabalho deixará de ser obrigatório, mas apenas 

recomendado pela saúde pública;
Os locais de culto e as salas de espetáculos poderão 

reabrir com 100% da capacidade, com exceção dos 
Centros Bell e Videotron;

Reabertura dos bares e casinos com 50% da capacida-
de, mas sem dança ou karaokê.

Restaurantes e bares terão que fechar à 1h, e o último 
serviço será oferecido à meia-noite.

A PARTIR DE 14 DE MARÇO
Dança e Karaokê estão de volta nos bares e casinos.
Restaurantes, bares e grandes espaços – como o Bell 

Center – poderão reabrir com 100% da capacidade.
Tudo isso é possível se o número fica numa normali-

dade,... agora se há uma explosão de casos através do 
Quebec, haverá mudanças neste plano.

É importante de notar que a próxima semana vai ser 
a semana de férias para as escolas primárias e secundá-
rias,... o que poderá acontecer, neste momento, é que 
quando os alunos vão voltar as escolas,... a máscara 
não vai ser obrigatório nas aulas, mas sim no corredo-
res das escolas.

Isto é uma boa notícias para todos porque vamos sa-
ber em breve o plano de "desmascarar" as nossas caras.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense 
bem para que não se arrependa mais tarde.

Saúde: Evite constipar-se. Agasalhe-se. 
Dinheiro: Analise as suas finanças e procure forma de rentabilizá-
las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

TOURO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento. Amor: Procure abrir o seu 
coração. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar 
a felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. 

Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá 
ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

GÉMEOS: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa 
à sua cara-metade criando um ambiente romântico. 
Saúde: Deve descansar um pouco mais.  Dinheiro: Evite 

comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções 
a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao 
romance. Poderá conhecer online uma pessoa que se 
tornará importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário 

das refeições. Evite estar muitas horas sem comer.
Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. 
Previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar 
um amigo. Seja solidário com quem solicitar o seu apoio. 

Saúde: Procure cultivar o otimismo, e a sua saúde estará estável. 
Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Não desista dos seus 
objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

VIRGEM: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: O pessimismo e a falta de 
confiança não favorecem a realização pessoal nem a 

vida de casal. Saúde: Descanse o máximo que puder. Dinheiro: 
Ponha em marcha um projeto muito importante para a sua 
carreira profissional. 
Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

BALANÇA: Carta Dominante: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Poderá sentir crescer dentro de si uma paixão 
arrebatadora, mas não se precipite. 

Saúde: Cuidado com aquilo que come, pode pôr em risco a sua 
dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal-intencionado, 
sendo honesto e consciente das suas capacidades.
Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Ás de Paus, que 
significa Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e 
o otimismo. Motivará as pessoas que estão ao seu redor.
Saúde: Terá maior tendência para se sentir sonolento 

e sem vigor físico. Dinheiro: Poderá ter de enfrentar alguns 
problemas. Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos 
da melhor maneira. 
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: O amor marcará esta semana. 
Faça os possíveis para manter essa estabilidade.
Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Faça 

refeições ligeiras. Dinheiro: As suas qualidades profissionais 
serão reconhecidas e poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que 
significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. 
Cultive a sua auto-estima. Saúde: A sonolência e a 
preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa 

tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus 
colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá melhores 
resultados.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa 
Derrota. Amor: Semana favorável. Organize convívios 
com os seus amigos. Saúde: Poderá sentir-se mais 

cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe.
Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. 
Pense bem antes de agir. 
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa 
Poder de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os 
momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-
estar emocional. Saúde: Cuide da sua alimentação com 

mais rigor.  Dinheiro: Estará financeiramente estável. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

Pandemia ou endemia?

Parece-me que não há nenhu-
ma família açoriana, em que 
algum dos seus membros, 

não tenha sido já atingido pelo vírus 
da Covid 19, tal é o nível da propagação, a que temos 
assistido, depois desta corisca pandemia se ter alas-
trado às escolas destas ilhas.

A COVID-19 surgiu ao longe, na China, como uma 
ameaça para quem vive do outro lado do mundo. Mas 
foi-se aproximando e, aos poucos, tornou-se também 
um problema nosso, das nossas ilhas, do nosso con-
celho, da nossa rua, da nossa casa. Não se fala noutra 
coisa e temos a sensação de que o coronavírus pode 
estar em todo o lado: em todas as pessoas.

Sentimo-nos, por isso, vulneráveis e sem controlo. 
Estamos apreensivos relativamente ao futuro, pois a 
evolução de uma doença nova é imprevisível. 

O estado de emergência, os planos de contingência 
e as medidas de isolamento alteraram muito as nos-
sas vidas e exigem-nos uma capacidade de adaptação 
rápida para mantermos, dentro do possível, as nossas 
rotinas habituais. Como tal, alguns especialistas têm 
apontado para a necessidade "de interiorizarmos e 
normalizarmos a ideia de que vamos ter que viver com 
esta situação pandémica durante mais algum tempo. 
A questão das novas variantes mostra que vamos ter 
que conviver com isto, com maior ou menor proteção. 
Quanto mais rápido aceitarmos essa ideia melhor". 

Temos assistido a um aumento da ansiedade e de-
pressão entre todas as faixas etárias, em consequência 
da pandemia, mas há também uma dimensão de im-
pacto económico desta situação pandémica, que afeta 
a sociedade de uma maneira geral, pelo que se torna 
muito importante manter o equilíbrio e saúde mental. 

Desde que começou a pandemia que os convívios 
familiares e amigos foram praticamente banidos, e 
mesmo neste período pré carnaval, lá se foram as ce-
lebrações dos dias dos amigos, amigas, compadres e 
comadres, privando-nos de manter relações com ou-
tras pessoas, como forma de salvaguardarmos a saúde 
mental, dado que manter as relações é bastante impor-
tante para a vida de todos nós. A pandemia modificou 
o modo de pensar das pessoas, levando-as a refletir 

sobre a vida, sobre o seu futuro e o dos seus familia-
res. Refletir acerca do que estamos a viver, faz-nos bem 
e ajuda-nos a ver melhor sobre o que se está a passar 
no mundo e mesmo perto de nós, permitindo-nos ser 
mais conscientes quanto à forma de encaramos as nos-
sas vivências de angústia e de medo perante o desco-
nhecido. 

Apesar da situação pandémica estar bastante melhor, 
face ao nível de vacinação nos Açores, os tempos que 
correm não são ainda de descomprimir e temos de 
continuar a ter as preocupações básicas a que já nos 
acostumamos todos, pelo que ainda vivemos tempos 
temerosos, mormente quanto àqueles que precisam 
encontrar um trabalho para sua subsistência ou para 
os estudantes na expectativa de concluir os seus estu-
dos. Além disso, pais e mães que precisam trabalhar e 
conciliar a vida familiar e atividades profissionais, face 
às contingências da contração do vírus pelas crianças, 
que afinal, são tão ou mais vulneráveis do que os adul-
tos no contágio do Covid 19. 

Os especialistas do Infarmed defendem uma adapta-
ção das medidas ao risco que a Covid-19 representa 
para o país, dado que o pico da quinta vaga aconteceu 
a 28 de janeiro no Continente e é sugerido o fim da 
limitação no acesso a espaços comerciais, bem como 
uma nova estratégia de testagem e de uso de máscara, 
considerando que estamos a passar de uma situação de 
pandemia para uma endemia.

Como tal, os especialistas dizem que há uma tendên-
cia decrescente da incidência da covid-19 em todas as 
regiões do país e em todos os grupos etários, acom-
panhada também de um decréscimo de positividade, 
pelo que o país poderá atingir uma taxa de incidência 
muito baixa de cerca de 60 casos por 100 mil habitan-
tes no espaço de dois meses. 

Contudo, não existem evidências consistentes que 
permitam projetar cenários precisos sobre os rumos 
futuros, dado eu outros factos poderão surgir, no com-
portamento do vírus, como por exemplo, poderá ocor-
rer mutação do vírus, que pode alterar seu potencial 
de transmissibilidade e sua virulência. Vamos fazer 
figas para que o cenário pessimista de que uma vacina 
mais eficaz possa não demorar muito tempo para es-
tar disponível e a imunidade ao vírus seja conquistada 
apenas. Entretanto, temos que ir vivendo com a Covid 
19, tal como outros que andam à solta às quais o ser 
humano se tem adaptado.
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O Regresso à Guerra

Como voltei 
há dias a re-
ferir, tive a 
oportunida-

de de assegurar a um velho amigo meu, 
infelizmente já falecido, bem mais novo 
que eu, que os Estados Unidos nunca 
aceitariam perder a liderança do mun-
do, para tal deitando mão do recurso à 
guerra se necessário. O meu velho ami-
go, para seu mal, já não pôde assistir à 
materialização daquela minha previ-
são, de resto simples de percecionar.

Existem hoje três fatores que forçam os 
Estados Unidos a prosseguir o que se está 
a ver, tentando levar a Rússia a iniciar um 
conflito militar, com o sonho de conse-
guir, por esta via, obter uma qualquer 
vantagem. Vejamos, então, o que, num 
certo sentido, já pude explicar em textos 
anteriores.

Em primeiro lugar, os Estados Unidos 
têm à sua frente três fatores adversarian-
tes: a União Europeia, essencialmente 
uma estrutura económica, sem valor mi-
litar e completamente sob controlo nor-
te-americano desde o final da Segunda 
Guerra Mundial. É, num certo sentido, 
uma variável neutral, suscetível de seguir 
o caminho que seja o do interesse dos Es-
tados Unidos.

Em segundo lugar, a Rússia de hoje não 
é um poder forte no plano económico, 
mas é-o no domínio militar, mormen-
te no plano do armamento nuclear, em 
completa paridade com os Estados Uni-
dos. Sobretudo, na capacidade de fazer 
desaparecer o Planeta.

E, em terceiro lugar, a República Popu-
lar da China, que hoje já ultrapassou os 
Estados Unidos nos domínios económi-
co e tecnológico, mas que não é (ainda) 
uma superpotência militar, situando-se a 
anos-luz, no domínio das armas nuclea-
res, dos Estados Unidos e da Rússia.

Estas realidades têm lugar quando perto 
de metade dos norte-americanos já des-
cobriu a fantástica mentira, em termos 
de representatividade, que é, de facto, a 
dita democracia norte-americana. Uma 
dita democracia onde os cidadãos norte-
-americanos só têm direito a votar se po-
deres diversos deixarem. Mormente os 
de natureza racial. Perante este cenário, 
os Estados Unidos, já desde há muito, 
deitaram-se à preocupação em face da 
China, com os seus poderes económico 
e tecnológico. A Rússia, a uma primeira 
vista, era um problema resolvido, em-
bora tal só se tornasse uma realidade se 
os Estados Unidos conseguissem, com a 
sua OTAN, fechar o cerco à Rússia, assim 
culminando a sistemática violação do 
que, ingenuamente, Gorbachev estabele-
cera, em termos honrosos, com George 
Bush. Este fechamento do cerco à Rússia 
pressupunha a entrada da Ucrânia para a 
OTAN. É contra este fechamento que se 
está a dar a reação russa. E foi para o con-
seguir que os Estados Unidos e diversos 

Estados da União Europeia se deitaram 
a apoiar o golpe de Estado na Ucrânia, a 
fim de derrubar o Presidente que havia 
sido legítima e democraticamente eleito.

Em face destas realidades, colocou-se 
aos Estados Unidos esta dúvida: que fa-
zer? Talvez se tenha pensado poder co-
meçar pela China, para tal deitando mão 
do novo coronavírus, mas a verdade é 
que o Governo da China, conhecendo 
cabalmente que as instituições inter-
nacionais se situam todas no Ocidente, 
sendo por este comandadas, sempre se 
recusou a cooperar numa farsa. Foi nes-
te ponto que os Estados Unidos se de-
terminaram a operar uma política em 
duas fases. A primeira fase passou a ser 
a tentativa de fazer entrar a Ucrânia para 
a OTAN, deixando Moscovo a oito mi-
nutos dos mísseis norte-americanos. No 
fundo, a neutralização militar da Rússia.

A segunda fase seria, então, o cerco ma-
rítimo à China, para tal usando a nova 
estrutura criada no Pacífico, tentando 
aliciar a Rússia para uma unidade em 
face do perigo histórico da China. No 
fundo, conseguir a neutralização da Rús-
sia no grande conflito que viria a ter lugar 
entre o Ocidente – os Estados Unidos, 
claro está – e a China. No entretanto, a 
ideia de fazer entrar a Ucrânia na OTAN 
continuava na ordem do dia, qual ponta 
de lança. Se entrasse, fechava-se o cerco 
à Rússia, e para não entrar forçar-se-ia a 
Rússia a assumir a posição de força que 
se vem vendo. A colaboração, acéfala ou 
cobarde, da grande comunicação social 
europeia, de parceria com a presença de 
pigmeus da política na Europa de hoje, 
garantiriam uma colaboração, no míni-
mo, pacífica: alinhadinhos e obedientes.

Como pude já escrever, é agora perce-
tível essa ideia de operar alterações na 
estrutura do Conselho de Segurança, 
mas também o fim da própria posse de 
armas nucleares, que é o que confere 
a paridade entre a Rússia e os Estados 
Unidos... São os cavalos de batalha de 
Guterres e de Francisco. Seria o triunfo 
do poder norte-americano, que é hoje, 
também, dirigido por um católico. Um 
católico para o qual Francisco impôs que 
se não aplicassem as limitações inerentes 
aos defensores do aborto, do casamen-
to homossexual e da eutanásia. Sem ser 
por acaso, o evangélico Bolsonaro lá se 
determinou a visitar o católico ortodoxo 
Vladimir Putin...

Tal como em tempos nos expôs Carlos 
Santos Pereira sobre a guerra na Jugos-
lávia, posta em andamento pela ação da 
Alemanha e da Igreja Católica, também 
hoje a guerra no mundo está a receber, 
sempre em nome da defesa da Paz, am-
plo apoio de líderes católicos mundiais. E 
de onde vêm os riscos? Ah, da Rússia, ca-
tólica ortodoxa, mas por igual da China, 
ainda de portas abertas a poder receber 
uma das religiões históricas... É caso para 
repetir o que em tempos Vítor Gaspar 
disse para um jornalista: do que eu disse, 
o que é que não percebe?

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal
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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

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

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

Num congresso de genética apresentam-se os 
mais conceituados cientistas. Discutem e apresen-
tam as suas novas invenções. Um Holandês: "Eu 
tenho a apresentar o cruzamento entre uma abó-
bora e uma ervilha sem ambos perderem nenhuma 
das suas capacidades" Todos aplaudem Um alen-
tejano: "Eu tenho a apresentar o cruzamento entre 
um pirilampo e um chato sem ambos perderem as 
suas capacidades." Alguém pergunta "Qual a fina-
lidade disso?" O Alentejano: "De noite, a coisa da 
minha Maria parece Las Vegas"
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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

MEMORANDUM

SUDOKU
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3
Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa
514-893-8213

SERVIÇO

1

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 
SITUADO NO 270 BEAUBIEN O.

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

8
Precisa-se de uma senhora para 

fazer limpeza de uma casa a 
tempo inteiro.

Deve falar inglès ou francês.
514-436-0886

† ARMANDO VALENTE
1931 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em St-
Hubert, no dia 17 de fevereiro 
de 2022, com 90 anos de 
idade, Armando Valente, 
esposo de Maria da Glória 
Marques Valente, natural da 
Avanca, Estarreja, Portugal.
Ele deixa na dor a sua esposa, 
filhos/a José Valente (Silvia), 
Maria Glória Valente (Jorge), 
Tony Valente (Emma). 
Seus netos/as Jonathan, 
Mikael, Klaudia, Vanessa, 
Lucas, Sofia, Mathias, Zoe. 
Bisneto/a Nathan e Mikayla
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-277-7778 | www.memoria.ca
O velório terá lugar segunda-feira 7 de março de 2022, 
das 16h às 21h. Haverá uma missa de corpo presente, 
terça-feira dia 8 de março de 2022 às 11h30 na Igreja 
Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado 
pelo vosso conforto. Bem Haja.

M E M O R A N D U M
1° ano de saudade

EDUARDO CUSTÓDIO
1945 – 2021

Eduardo Custódio já passou 
o primeiro ano e tivemos mui-
tas saudades, quando partis-
te deste mundo. As pessoas 
especiais que partem da nos-
sa vida, nunca nos deixam 
por completo. E hoje, que 
recordo o aniversário do seu 
falecimento, quero lembrar 
como você foi e sempre será 
importante para mim.
Estás sempre no nosso cora-
ção, toda a tua família nunca 
te esquecerá.

Descanse em paz.
Da tua linda família.

† ALDA DA SILVA
1940-2022

Faleceu em Montreal no dia 
22 de fevereiro de 2022, 
com 81 anos de idade, 
a senhora Alda Da Silva, 
natural da Matriz, Ribeira 
Grande, São Miguel, 
Açores, Portugal. Esposa 
do já falecido senhor 
Virginio Medeiros.
Deixa na dor sua filha 
Helena, seu filho Joe 
Medeiros (Elizabeth 
Melo), Já falecido Manuel 
Medeiros. Seus netos/as 
Jennifer (Kenny), Tania 
(Jeffrey), Stephanie e 
Amanda. Bisnetos/as Brandon, Jordan, Jaxson e Ariella. 
Sua irmã Alice, seu irmão José Da Silva (Emilia), sua 
cunhada Glória, sobrinhos/as, assim como familíares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, rua de Bellechasse, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório será sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 das 
14h às 17h e das 18h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30 
seguir-se-há o funeral que se realizará na igreja Santa 
Cruz às 10h. Vai ser sepultada em cripta no Mausoléu 
Frère André no Repos St-François D'Assise. A família 
vem por este meio agradecer a todas a pessoas que 
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem 
Haja.

† HERMANO COSTA
1935 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, 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 Ma-
ria José, filhos/as Walter (An-
gela), 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, Nicho-
las, Matthew e Jason, cunhadas Mariana, Arminda e Er-
melinda, 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 2022, 
das 14h às 17h e das 19h às 21h. Segue-se a missa de 
corpo presente na segunda-feira dia 21 de fevereiro de 
2022 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. Doa-
ções em sua memória à Divisão de Geriatria do Hospital 
General de Montreal, à atenção do Dr. José Morais, se-
rão sinceramente apreciadas. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

NECROLOGIA
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 63 26 20   3   3
2-Liverpool 57 25 17   6   2
3-Chelsea 50 25 14   8   3
4-Man.United 46 26 13   7   6
5-West Ham 42 26 12   6   8
6-Arsenal 42 23 13   3   7
7-Wolverhampton 40 24 12   4   8
8-Tottenham 39 23 12   3   8
9-B. & H. Albion 33 25   7 12   6
10-Southampton 32 25   7 11   7
11-Leicester City 27 23   7   6 10
12-Aston Villa 27 24   8   3 13
13-Crystal Palace 26 25   5 11   9
14-Brentford 24 26   6   6 14
15-Leeds United 23 24   5   8 11
16-Everton 22 23   6   4 13
17-Newcastle 22 24   4 10 10
18-Watford 18 24   5   3 16
19-Burnley 17 22   2 11   9
20-Norwich City 17 25   4   5 16

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Milan 56 26 17   5   4
2-Internazionale 54 25 16   6   3
3-Napoli 54 26 16   6   4
4-Juventus 47 26 13   8   5
5-Atalanta 44 25 12   8   5
6-Lazio 43 26 12   7   7
7-Fiorentina 42 25 13   3   9
8-Roma 41 26 12   5   9
9-Hellas Verona 37 26 10   7   9
10-Torino 33 25   9   6 10
11-Sassuolo 33 26   8   9   9
12-Empoli 31 26   8   7 11
13-Bologna 31 25   9   4 12
14-Udinese 28 25   6 10 9
15-Sampdoria 26 26   7   5 14
16-Spezia 26 26   7   5 14
17-Cagliari 22 26   4 10 12
18-Venezia 22 25   5   7 13
19-Genoa 16 26   1 13 12
20-Salernitana 14 25   3   5 17

 P J V E D
1-Paris SG 59 25 18   5   2
2-Marseille 46 25 13   7   5
3-Nice 45 25 14   4   7
4-Strasbourg 42 25 12   6   7
5-Rennes 40 25 12   4   9
6-Monaco 38 25 10   8   7
7-Nantes 38 25 11   5   9
8-Lyon 38 25 10   9   6
9-Montpellier 37 25 11   4 10
10-Lens 37 25 10   7   8
11-Lille 36 25   9   9   7
12-Brest 32 25   8   8   9
13-Angers 29 25   7   8 10
14-Stade de Reims 28 25   6 10   9
15-Clermont 27 25   7   6 12
16-Saint-Étienne 22 25   5   7 13
17-Troyes 21 25   5   6 14
18-Lorient 21 25   4   9 12
19-Metz 21 25   4   9 12
20-Bordeaux 21 25   4   9 12

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 55 23 18 1 4
2-B. Dortmund 49 23 16 1 6
3-B. Leverkusen 41 23 12 5 6
4-RB Leipzig 37 23 11 4 8
5-Hoffenheim 37 23 11 4 8
6-SC Freiburg 37 23 10 7 6
7-FC Köln 35 23 9 8 6
8-Mainz 34 23 10 4 9
9-FC Union Berlin 34 23 9 7 7
10-E. Frankfurt 31 23 8 7 8
11-VfL Bochum 29 23 8 5 10
12-Wolfsburg 27 23 8 3 12
13-B. M´gladbach 26 23 7 5 11
14-A. Bielefeld 25 23 5 10 8
15-Hertha BSC 23 23 6 5 12
16-FC Augsburg 22 23 5 7 11
17-Stuttgart 19 23 4 7 12
18-SpVgg G. Fürth 13 23 3 4 16

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 57 25 17 6 2
2-Sevilla 51 25 14 9 2
3-Real Betis 46 25 14 4 7
4-Barcelona 42 24 11 9 4
5-Atlético Madrid 42 25 12 6 7
6-Villarreal 39 25 10 9 6
7-Real Sociedad 38 24 10 8 6
8-Athletic 37 25 9 10 6
9-Celta de Vigo 32 25 8 8 9
10-Osasuna 32 25 8 8 9
11-Rayo Vallecano 31 24 9 4 11
12-Valencia 30 25 7 9 9
13-Elche 29 25 7 8 10
14-Espanyol 29 25 7 8 10
15-Getafe 26 25 6 8 11
16-Mallorca 26 24 6 8 10
17-Granada 24 25 5 9 11
18-Alavés 20 25 5 5 15
19-Cádiz 20 25 3 11 11
20-Levante 15 25 2 9 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        1-1 16/03  15:00
Chelsea - Lille        2-0 16/03  15:00
A. Madrid - Man. United        1-1 15/03  15:00
Benfica - Ajax        2-2 15/03  15:00

PLAY-OFF     1ª MÃO     2ª MÃO
Barcelona - Napoli        1-1 24/02  15:00
B. Dortmund - Rangers        2-4 24/02  15:00
Zenit - Real Betis        2-3 24/02  15:00
Sheriff - SC Braga        2-0 24/02  15:00
Atalanta - Olympiacos        2-1 24/02  12:45
RB Leipzig - Real Sociedad        2-2 24/02  12:45
FC Porto - Lazio        2-1 24/02  12:45
Sevilla - Dinamo Zagreb        3-1 24/02  12:45

CHAMPIONS: BENFICA 2-2 AJAX

Sem xeque-mate na Luz
Imaginemos um jogo de xadrez.

Mas em que as regras parecem diferentes para 
as pedras vermelhas e para as pretas.

As pretas usam todo o tabuleiro.
Há saltos com cavalos. Torres que sobem pelas alas 

e que lateralizam. Bispos a fazer diagonais. Um far-
tote.

Já as pedras vermelhas têm outra estratégia.
Vão ali, peão a peão. Casa a casa. Sempre em frente. 

Sem grande rasgo, mas lá vão avançando.
Ainda assim, é normal que as pedras pretas fiquem 

mais próximas da felicidade.
É isso que acontece no tabuleiro da Luz no confron-

to entre dois históricos do futebol europeu.
Vestido de preto, o Ajax começa por dar um recital 

de como fazer um jogo de futebol parecer simples, 
sendo jogado de forma super-dinâmica.

É dessa forma que equipa holandesa chega à vanta-
gem ao minuto 18. Uma subida da torre – do lateral, 
aliás – Mazraoui pela direita, as pedras da defesa do 

Benfica todas desorganizadas, e Tadic a rematar para 
o fundo da baliza.

A resposta encarnada surgiu meio aos repelões, 
numa insistência de Vertonghen que acabou com um 
autogolo de Haller.

Mas desde quando é que o xadrez impede de utilizar 

uma pedra contrária para impedir o xeque-mate?
Mas como uma rainha que se mete de uma ponta 

à outra do tabuleiro numa jogada, Haller, o rei dos 
goleadores da Champions esta época, votou a dar 
vantagem ao Ajax três minutos depois.

Assim, a desvantagem do Benfica ao intervalo pedia 
muitas mudanças. Mais do que nas pedras verme-
lhas, nas jogadas e dinâmicas apresentadas.

E não é que as pedras vermelhas – talvez inspiradas 
pelo que viram das pretas – revolucionaram-se no ta-
buleiro na segunda parte?

Taarabt apareceu em todo o campo. Parecia saltar 
por cima de adversários para estar em todo o lado. 
Como um cavalo. Rafa acelerou pela ala, qual torre 
endiabrada. Darwin cavalgou metros e metros da es-

querda para o meio.
E o Ajax, que tanto gosta de enlear o adversário com 

bola, viu-se obrigado a defender-se dos constantes 
ataques das pedras vermelhas.

E de fora do tabuleiro, como um peão que é substi-
tuído por uma rainha-extra, veio uma pedra decisi-

va: Yaremchuk.
O avançado ucraniano – um país com escola de 

xadrez – evitou o xeque ao Benfica aos 76m e deixa 
tudo em aberto para a segunda mão e ainda dedicou 
o golo ao seu povo, que está neste momento envolto 
noutras batalhas mais duras.

É raro um jogo de xadrez ficar empatado? Mas foi 
isso que aconteceu na Luz. Fica tudo para decidir em 
Amsterdão.

Na Luz, houve mestre na primeira parte. Mas o 
aprendiz surgiu na segunda a mostrar que pode mui-
to bem virar este tabuleiro.

Para já, o aprendiz conseguiu que o mestre, pela pri-
meira vez, não vencesse. Está em xeque. Falta fazer o 
xeque-mate. (Adérito Esteves | MaisFutebol)
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1-FC Porto 63 23 20 3 0 58 16
2-Sporting 57 23 18 3 2 46 15
3-Benfica 51 23 16 3 4 60 22
4-SC Braga 44 23 13 5 5 40 23
5-Gil Vicente 40 23 11 7 5 35 24
6-Vitória SC 30 23 8 6 9 33 30
7-Estoril Praia 30 23 7 9 7 26 27
8-Marítimo 28 23 7 7 9 28 31
9-Portimonense 28 23 7 7 9 23 25
10-Santa Clara 25 23 6 7 10 27 42
11-Paços de Ferreira 24 23 5 9 9 18 27
12-FC Vizela 23 23 5 8 10 25 39
13-FC Famalicão 23 23 5 8 10 29 37
14-Boavista 22 23 3 13 7 27 36
15-FC Arouca 21 23 5 6 12 22 42
16-CD Tondela 20 23 6 2 15 29 45
17-Moreirense 19 23 4 7 12 22 38
18-Belenenses SAD 15 23 3 6 14 14 43

 PTS  J V E    D GM   GS

23ª JORNADA

1-Casa Pia 46 23 14 4 5 31 12
2-Benfica B 46 23 14 4 5 44 24
3-GD Chaves 43 23 12 7 4 36 22
4-Feirense 43 23 13 4 6 36 24
5-Rio Ave 42 23 12 6 5 37 26
6-Nacional 36 23 10 6 7 37 28
7-FC Porto B 32 23 8 8 7 32 32
8-CD Mafra 32 23 8 8 7 27 26
9-FC Penafiel 31 23 8 7 8 22 27
10-Est. Amadora 30 23 8 6 9 33 39
11-Leixões 30 23 8 6 9 28 28
12-Vilafranquense 29 23 7 8 8 30 33
13-Trofense 25 23 6 7 10 21 27
14-Farense 24 23 5 9 9 28 33
15-A. de Viseu 24 23 6 6 11 19 32
16-SC Covilhã 19 23 3 10 10 19 37
17-Varzim 15 23 2 9 12 15 30
18-Académica OAF 14 23 3 5 15 24 39

 PTS  J V E D GM GS

18/02 Boavista 2-2 Benfica
19/02 Gil Vicente 2-0 Belenense
  P. Ferreira 2-1 FC Vizela
  Vitória SC 1-3 FC Arouca
20/02 Marítimo 0-1 FC Famalicão
  Sporting 3-0 Estoril Praia
  Moreirense 0-1 FC Porto
  CD Tondela 0-1 SC Braga
21/02 Santa Clara 1-1 Portimonense

24ª JORNADA
25/02 Belenenses 15:15 P.Ferreira
26/02 FC Famalicão 10:30 CD Tondela
  Marítimo 13:00 Sporting
  FC Arouca 15:30 Moreirense
27/02 FC Vizela 10:30 Portimonense
  Benfica 13:00 Vitória SC
  Estoril Praia 13:00 Boavista
  FC Porto 15:30 Gil Vicente 
28/02 SC Braga 15:15 Santa Clara

23ª JORNADA
18/02 A. Viseu 1-2 Leixões
19/02 Vilafranquense 2-1 Académica
  Casa Pia 1-0 Nacional
20/02 FC Penafiel 1-1 SC Covilhã
  Feirense 0-0 Rio Ave
  FC Porto B 0-0 GD Chaves
  Trofense 1-3 CD Mafra
21/02 Benfica B 3-0 Farense
  Est. Amadora 0-0 Varzim

24ª JORNADA
25/02 GD Chaves 13:00 Benfica B
26/02 SC Covilhã 6:00 Casa Pia
  CD Mafra 9:00 FC Penafiel
27/02 Nacional 6:00 Trofense
  Rio Ave 9:00 FC Porto B
  Farense 10:30 Vilafranquense
  Leixões 10:30 Est. Amadora
28/02 Varzim 13:00 Feirense
  Académica 14:30 A. Viseu

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

Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing
2022: três estreantes e três melhores marcas
Portugal é um pequeno país em termos de di-

mensão Olímpica nos Jogos de Inverno, um 
estatuto diferente do que representa nos Jogos 

Olímpicos de Verão.
Se na versão invernal o melhor resultado 

dos lusos foi conseguido em Nagano 1998 
por Mafalda Queirós Pereira (21° posto no 
esqui estilo livre), quando o evento se realiza 
no verão Portugal tem 28 medalhas conquis-
tadas.

Com três atletas presentes em Beijing 2022, 
os portugueses conseguiram melhorar três 
marcas históricas no esqui alpino e no esqui 
de fundo.

Motivados pela melhor participação de 
sempre nos Jogos de Verão – com quatro me-
dalhas e 15 diplomas Olímpicos conquistados 

em Tóquio 2020 – os atletas Vanina Guerillot Oliveira 
(esqui alpino), Ricardo Brancal (esqui alpino) e José 
Cabeça (esqui de fundo) deixaram a República Popu-
lar da China com a sensação de missão cumprida.

UEFA pondera retirar final
da Liga dos Campeões da Rússia

A crescente tensão na fronteira entre a Ucrânia 
e a Rússia pode ter algumas consequências 
que ultrapassam o contexto político, e re-

tirar a final da Liga dos Campeões aos russos, que 
acontece em maio em São Petersburgo.

Segundo conta esta segunda-feira o jornal inglês Mir-
ror, a UEFA está a ponderar retirar a final da Cham-
pions à Rússia à conta dos desenvolvimentos do conflito 
com a Ucrânia. A mesma fonte sublinha que a decisão 
será tomada nas próximas semanas, mas em cima da 
mesa do organismo está a possibilidade de a transferir 
para o Estádio de Wembley, em Londres.

Recorde-se que a o jogo decisivo da Liga dos Cam-
peões está agendado para São Petersburgo, a 28 de maio.

Djokovic, sem estar vacinado, estreou-se
em 2022 com triunfo no Dubai
Depois de tanto se falar de 

Novak Djokovic, por moti-
vos alheios à vertente des-

portiva, eis que finalmente foi possí-
vel associar o nome do sérvio a uma 
das melhores coisas que ele sabe fa-
zer... vencer dentro dos courts.

O ainda número 1 da hierarquia 
mundial venceu, nesta segunda-feira, 
no primeiro jogo que realizou em 
2022, o italiano Lorenzo Musetti com um duplo par-
cial de 6-3, num duelo relativo aos 16-avos de final do 

ATP500 do Dubai.
Na próxima ronda, o tenista sérvio 

vai defrontar o vencedor da elimina-
tória entre o russo Karen Khachanov e 
o australiano Alex De Minaur.

Djokovic arrecadou assim a vitó-
ria número 990 da carreira e para já 
mantém a liderança do ranking ATP. 
O sérvio está obrigado pelo menos a 
chegar aos quartos-de-final e mesmo 

assim irá depender daquilo que Daniil Medvedev  fizer 
no torneio mexicano de Acapulco.
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