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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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AGENDA COMUNITÁRIA

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

VIRAGEM NA ORDEM EUROPEIA INICIADA
PELA ALEMANHA - NOVA GUERRA FRIA

A Ucrânia só precisa da auto-
rização da Nato e da Rússia 
para se tornar numa Repú-

blica Federal independente neutra. 
Para evitar a traição da Ucrânia, cuja 

situação interna foi criada por actuação do Ocidente 
e da Rússia, decide-se agora a Alemanha pela filosofia 
militar da guerra fria de outrora. Numa guerra que 
não pode ser ganha e só será perdida, a situação é 
grave atendendo à possível alternativa do desapareci-
mento de um país, sua divisão ou criação de um país 
independente! A história repete-se e com esta tomada 
de posição da Alemanha reinicia-se na Europa a épo-
ca da guerra fria!...

… Até ao presente a Alemanha funcionava, entre os 
seus parceiros, como travão da vontade militar! Agora 
(26.02), o governo alemão determinou uma mudança 
histórica de rumo… O governo alemão passa agora a 
fornecer armas à Ucrânia: 1000 armas antitanque e 
500 mísseis terra-ar provindos dos seus stocks da Bun-
deswehr. Também quer entregar 14 veículos blindados 
e até 10.000 toneladas de combustível. Para reforçar a 
nova filosofia, o governo quer disponibilizar 100 mil 
milhões de euros para a modernização das Forças Ar-
madas alemãs. Há aspirações de reforçar as Forças Ar-
madas de 183.000 para 203.000 soldados nos próximos 
dez anos (1). O Chanceler Olaf Scholz justifica a mu-
dança de posição da Alemanha, dizendo:  "A invasão 
russa da Ucrânia marca um ponto de viragem. Amea-
ça toda a nossa ordem do pós-guerra". Com a viragem 
de estratégia alemã iniciar-se-á na Europa a corrida 
ao armamento. Putin não queria aceitar que também 
os grandes impérios podem desabar e os USA enga-
naram-se ao quererem apostar no seu mundo de cariz 
unipolar! Facto é que os grandes impérios caem e que 
a ordem se cria num jogo entre pequenos e grandes… 
E nós povo, pensamos e agimos privadamente sem nos 
darmos conta do que está por trás do que fazemos ou 
deixamos de fazer. Querer meter no mesmo saco os 
interesses que movem a política e a moral que move o 
povo, é fraco gesto que usa da confusão que só serve os 
interesses políticos….

O cerco da NATO não justifica a guerra nem a guerra 
justifica as acções anteriores da NATO. Com a guerra 
e a ameaça nuclear e pessoas sem escrúpulos, tudo se 
torna possível, mesmo o que se pensava ser impossível. 
Em 2007, na conferência de segurança em Munique, 

Putin manifestou-se contra um mundo unipolar e avi-
sou a NATO: "mãos fora dos nossos vizinhos". Pelos vis-
tos Putin, na altura, dizia o que pensava perante o agir 
de uma NATO que queria ver Putin humilhado e uma 
Rússia reduzida a segundo ou terceiro plano na ordem 
mundial…

A Cimeira da NATO em Varsóvia. 8. 7. 2016 tinha 
na agenda a forma de lidar com a Rússia, cuja guerra 
de agressão não declarada contra a vizinha Ucrânia já 
tinha custado a vida a cerca de 10.000 pessoas e tinha 
obrigado cerca de 2 milhões de pessoas a fugir (2) …

Na opinião pública o sentimento de impotência ex-
pressa-se justamente revoltado contra a invasão orde-
nada por Putin. Isto não evita que a opinião pública 
seja manipulada hoje como era ontem!  Erich Kästner 
já advertia: “Lembra-te da pergunta daquela criança: o 
que é que o vento faz quando não sopra?… Quem se 
atreve a opor-se aos comboios trovejantes?… Aquele 
que não pergunta continua burro…. É a partir das per-
guntas que emerge o que resta". Destas ideias se poderia 
concluir que quando se está contente com a resposta e 
se deixa de perguntar, então passa-se ao estado de bur-
ro. …

Uma argumentação que certifica a opinião dos que se 
encontram “do lado certo” traz já no seu germe tam-
bém a guerra! Senão olhe-se para a situação na Ucrâ-
nia e para os meios de comunicação social. A opinião 
pública passou dezenas de anos virando o olhar do que 
acontecia na Ucrânia para agora lavarem as mãos de-
clarando Putin de louco sem contarem o que contribuí-
mos para ele chegar a este estado de loucura… No sen-
tido de uma paz duradoura na Europa, seria um erro 
crasso termos uma Rússia encurralada; a solução seria 
a Ucrânia tornar-se uma República Federal da Ucrânia 
neutra, à imagem da Suiça (ou da Suécia). Evitar que 
a Ucrânia na Europa seja colocada na posição de uma 
nova Cuba… Agora seria o momento de pôr em acção 
a razão na mesa das conversações e haja um esforço por 
parte da Europa para que se reconheça uma República 
Federal Ucraniana, doutro modo a Europa, com a sua 
política, estará a implementar a união dos blocos comu-
nistas e a preparar a próxima tragédia que será Taiwan. 
A Ucrânia só precisa da autorização (auto-empodera-
mento) da NATO e da Rússia para iniciar uma política 
de união nacional federal; que faz a Europa nesse senti-
do? Esperar que a Rússia se una definitivamente à Chi-
na? Urge parar toda a violência para evitar novas ondas 
de sofrimento. Seria autoengano pensar que escapando 
à dor se evitaria o sofrimento!... A questão a pôr será se 
o que se faz é para o bem de todos!

PRÓXIMOS EVENTOS NA APC
SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO 2022
JANTAR DIA DA MULHER
Ementa: sopa, camarão com alho, 
Tournedos de galinha grelhados & Sobremesa
Haverá música de ambiente
Preço: Sócio 22 mulheres – Não Sócio 25 mulheres
 
SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO 2022
(JANTAR/DANÇANTE - EMENTA A ESCOLHA)
Ementa: sopa, peixe grelhado 
ou lombinhos de porco & sobremesa
Haverá música & dança se o governo permitir
Preço: Sócio 22 jantares – Não Sócio 25 jantares

SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO 2022
(JANTAR/DANÇANTE - EMENTA A ESCOLHA)
Ementa:Sopa, osso Buco ou 
salmão grelhado & sobremesa
Haverá música & dança se o governo permitir
Preço: Sócio 22 jantares – Não Sócio 25 jantares
 
SÁBADO, 2 DE ABRIL 2022
NOITE BRANCA
Ementa: Sopa, Entrada de filetes de peixe com arroz, 
carne de porco Alentejana & sobremesa
Preço: Sócio 25 noites – Não Sócio 30 noites
Convidados: Arlindo Andrade, Eddy Sousa, 
                     Tony Mickael & DJ X-MEN

* Para todos os eventos organizados pela APC o esta-
cionamento da Igreja Sta Cruz está disponivél ao custo 
de 5$. É favor pagar na APC e uma autorização vos 
será entregue para pôr no vosso carro.

MATANÇA DO 
PORCO EM HOCHELAGA

A tradicional festa da Matança do 
Porco em Hochelaga será organi-
zada no dia 12 de março de 2022 
às 19h. Venham todos festejar com 
música, concertinas e muitos risos 
no centro Comunitário de Hochela-
ga, situado no 9515 rua Hochelaga 
em Montreal. Lugares são limitados.

É importante de reservar o seu 
lugar para 438-476-5202 

ou 514-817-5875.
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BRASILINO GODINHO
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

GOVERNO PORTUGUÊS VERSUS PUTIN
QUEM DIRIA? E A EUROPA ATÓNITA…

E o articulista Brasilino Godinho apanhado 
desprevenido e muitos portugueses estar-
recidos. Certamente que também Vladimir 

Putin terá sido surpreendido e se encontre apreen-
sivo…

Face à determinação, agora anunciada, do intrépi-
do comandante António Costa, do REGIMENTO 

DE INFANTARIA GOVERNAMENTAL, mais co-
nhecido pela alcunha de “Governo de Portugal”, em 
neutralizar o ditador da Rússia que decidiu envolver 
as forças armadas do seu país numa guerra contra a 
Ucrânia. 

Pelo que seria curial que este tirano eslavo pusesse 
as barbas de molho. Mas é facto que a criatura não 
tem barbas e está desguarnecido desse adorno facial. 
Portanto, colocado em posição fragilizada…

Claro que se admite que Putin quando tomou a cri-
minosa atitude de violar os elementares princípios 
do Direito Internacional, estava longe de imaginar 
que suscitaria a tremenda reacção do famoso coman-
dante Costa, nado, criado, vivendo e exercendo Po-
der no pequeno país situado no longínquo e extremo 

ocidental da Europa e que, por enquanto, ainda con-
serva a designação de Portugal. 

Uma reacção demasiado violenta, uma vez que co-
mandante Costa, puxando pelos galões de grande 
estrategista que a si mesmo assim, com desenvoltura 
e arreganho, se classifica, e não lhe bastando a pro-
tecção da Senhora de Fátima, resolveu enviar para a 
Roménia um corpo expedicionário de 174 militares 
que lá estacionarão, sem se saber ao certo o modus 
faciendi da sua actuação no incerto campo de bata-

lha… quixotesca. 

Trata-se de missão certamente muito secreta e, que 
para já, talvez amedronte inequivocamente e em de-
finitivo o agressivo ser Vladimir Putin… 

Uma última anotação para evidenciar que quanto 
ao programado êxito da missão do corpo expedicio-
nário de 174 militares, enviado para a Roménia, por 
mais obscuro e misterioso que ele tenha sido deli-
neado pelo comandante Costa e seus oficiais colabo-
radores, é previsível que seja facilmente admitido e 
saudado por quantos indígenas portugueses estejam 
mergulhados no amaldiçoado pântano onde radicam 
- em alto grau - a fantasia, a idiotia, a palermice, a 
iliteracia e fanfarronice nacionais…

REINO UNIDO COM MAIS 231.973 CASOS E 741 MORTES POR COVID-19 EM 7 DIAS
O Reino Unido acumula mais 231.973 infeções e 741 vítimas mortais associadas à Covid-19 nos últimos sete dias, de acordo com o boletim 

epidemiológico hoje divulgado pelas autoridades de saúde. Em termos globais, o país soma 18.985.568 contágios e 161.630 óbitos desde o início 
da pandemia. Mais 7.709 pessoas foram hospitalizadas em sete dias, elevando o número total de internamentos para 734.418. Dados de hoje 
revelam ainda que 10.551 pessoas encontram-se hospitalizadas, 290 das quais em unidades de cuidados intensivos. Quanto à campanha de 
vacinação, 52.634.448 pessoas (91.5%) contam já com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, e outras 49.014.524 têm o esquema 
vacinal completo (85.2%). Por seu turno, 38.235.339 pessoas (66.5%) já foram inoculadas com a dose de reforço.
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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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A comunidade está pouco
a pouco a ressuscitar

Já chegamos a um ani-
versário que ninguém 
gosta,... o mês de mar-

ço.
O mês em que tudo mudou!
O mês onde a palavra Coronavirus era 

desconhecido de todos e que ninguém 
pensava que isto acontecia na nossa ge-
ração.

Em primeiro lugar, esta aniversário 
será mais adequado dentro duas sema-
nas, mas como é, o mês de março em 
que tudo começou... recordamos que 
este bichinho entrou pouco a pouco 
através do mundo,... mesmo se o Co-
vid-19 iniciou a sua aventura em 2019. E 
que em março 2020 iniciou a sua entra-
da no Quebec,... é importante de notar 
que no iniciou de mês de março já havia 
algumas pessoas infetadas mas quando 
chegou a semana de féria das escolas, e 
muito foram viajar através do mundo, é 
claro que todos os viajantes vieram com 
algumas surpresas. Dois anos depois já 
estamos de quase numa vida "normal" 
mas, de outro lado acho isso um boca-
dinho virtual porque mesmo se não es-
tamos a falar muito da Covid,... 

A Covid está ainda bem presente, e 
acho que vai haver mais surpresas no 
caminho, será bom ou mau,... vamos 
ver. Uma pessoa disse-me que A Voz 
de Portugal deve sempre estar positi-
vo, mesmo se alguns criticam e dá cada 
pontapés nele. Um projeto que devemos 
bater palmas  foi o lançamento do livro 
O Manuscrito de Maria-Adelaide Oli-
veira, que abriu o seu livro ao mundo.

Sim,... este livro foi uma das minha 
obras primas, claro fiz a parte gráfica e a 
capa do livro. Foi um projeto de 2 meses 
e que adorei trabalhar com ele, mesmo 
hoje é sempre um prazer trabalhar com 
uma pessoa que tem muita imaginação.

O ano passado ela enviou o livro para 3 
editoras em Portugal, e uma delas acei-
tou a apresentar e divulgar este livro. Se-
gundo o que disseram-me, parece que a 
venda do livro está no bom caminho 
dando a possibilidade de comprar em 
papel ou em digital.

"O Manuscrito é sobretudo uma via-
gem pelo passado, pretendendo ser uma 
singela homenagem a todos e todas que 
viveram entre 1898 e 1945, e àqueles que 
tiveram a coragem de mudar o rumo das 
suas vidas, com a firme vontade de con-
cretizarem os seus sonhos.

É um romance de amor, uma história de 
mulheres de outros tempos que pretende 
nos relembrar que se não fizermos nada 
pelo respeito e igualdade de géneros no 
presente, o futuro poderá ser igual ao de-
las".

Quero dar os parabéns a Maria-Ade-
laide Oliveira que fez deste livro um 
grande successo e ao mesmo tempo é 
uma honra ter uma pessoa como ela na 
nossa comunidade. Na próxima edição 
vou vos falar dos novos trabalhos dis-
cográfico na comunidade.
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O I n t e r n a t i o -
nal Portuguese 
Music Awards 

(IPMA), Prémios Internacionais da 
MúsicaPortuguesa, tem o prazer de 
anunciar os nomeados para a gala de 
prémios 2022. 

O anúncio contou com a apresenta-
ção de Aurea. A atriz Daniela Ruah e 
apresentador de televisão Ricardo Fa-

Prémios Internacionais da Música Portuguesa

rias são os anfitriões da cerimónia que 
tem como objectivo premiar músicos 
portugueses ou lusodescendentes. A 
décima edição do IPMA terá lugar no 
Providence Performing Arts Center 
nos Estados Unidos, no dia 23 de abril. 

A lista é enorme para todas categorias 
então vamos só salientar os nomeados 
canadianos deste ano. 
MELHOR VIDEOCLIPE
“Lisbon” -Peter Serrado, 
  Directed by Stella Jurgen (Ca)

“Amor ao Longe” -Marito Marques, 
  Directed by Aurélio Vasques (Ca)
INSTRUMENTAL
“The Mermaid and the Sailor” -So-
hayla Smith (Ca)
“Up” -i Tempo (Ca)
TRADICIONAL 
“Manjerico” -Marito Marques (Ca)
FADO
“A Vida Depois da Vida” -Tony Gouveia (Ca)
RAP/HIP-HOP
“Light Show” -Nick Souza (Ca)
ROCK 
“In The Middle Of The Night”-N. So-
bral (Ca)
“Ba-Love” -We Are Monroe (Ca)
POP
“Amor Ao Longe"-Marito Marques (Ca)
“I’m Done”-RubyAnderson (Ca)

E para terminar vou apresentar os 

UCRÂNIA PEDE À APPLE QUE SUSPENDA SERVIÇOS NA RÚSSIA
O vice primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, enviou uma carta ao CEO da Apple, Tim Cook, onde pede que e empresa ajude a “proteger a 
Ucrânia” e que sejam suspensos os serviços da Apple no território russo. “Precisamos do vosso apoio - em 2022, a tecnologia moderna é possivelmente 
a melhor resposta contra tanques e mísseis", escreve Fedorov na respetiva página no Twitter, pedindo à empresa que “pare de providenciar produtos 
e serviços da Apple à Federação Russa” e que “bloqueie acesso à App Store”. Esta não é a primeira vez que as grandes empresas tecnológicas são 
chamadas a ‘participar’ neste conflito para pressionar a Rússia a abandonar a invasão à Ucrânia. Os líderes da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia 
também enviaram uma carta dirigida à Google, Facebook, Twitter e YouTube para que sejam mais eficazes a combater desinformação russa.

COMUNIDADE

finalistas para os candidatos para me-
lhor Canção do Ano 
“Estou Bem”-Inês de Vasconcellos (Pt)
Pensamento”-Lookalike (Pt)
“Bem Estar Interdito”-Cordeone (US)
“Amor Ao Longe"-Marito Marques (Ca)

A única categoria votada pelo públi-
co no site do IPMAé o People's Choice 
Award. Está previsto que a votação co-
mece em dias. 

A edição 2022 do International Por-
tuguese Music Awards, o único Festival 
Internacional de MúsicaPortuguesa no 
mundo, terá participação de grandes 
nomes incluindo Paulo Gonzo, Aurea, 
Calema, Delfins, Jorge Ferreira, e Xu-
tos e Pontapés. 

Bilhetes podem ser adquiridos no IP-
MAawards.com ou pelo telefone, 401-
421-2787.

Posteriormente, o programa será 
transmitido no The Portuguese Chan-
nel, CamõesTV, Xfinity On Demand 
e, mundialmente, pela RTP Interna-
cional.

Não esquecer, a décima edição do 
IPMA terá lugar no Providence Per-
forming Arts Center nos Estados Uni-
dos, no dia 23 de abril. 
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CARNEIRO: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Poderá surgir uma nova amizade de cariz romântico 
através de uma troca acentuada de mensagens.  Saúde: A 
atividade profissional e as necessidades quotidianas exigem de 

si um maior esforço físico e mental. Durma mais para recuperar energias. 
Dinheiro: Terá maior capacidade de resolução das situações e gestão dos 
seus recursos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

TOURO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Tendência para resolver definitivamente uma situação 
que já há muito tempo lhe causava mal-estar. Saúde: Sentir-
se-á mais enérgico se investir num passatempo que aprecia, 

como jardinar. Dinheiro: Boas oportunidades.
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

GÉMEOS: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: A sua tolerância e capacidade de 
compreensão vão proporcionar bons momentos a dois. Saúde: 
O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana, 

mas tenha maior cuidado com os seus olhos e evite esforçá-los. Dinheiro: 
Poderá receber boas notícias relativas a um projeto.
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a 
não os cometer uma segunda vez. Pense bem naquilo que quer 
para não magoar os outros. Saúde: O cansaço tomará conta de 

si. Faça meditação para descomprimir. Dinheiro: Seja mais determinado 
nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Invista mais no relacionamento. Está muito carente, 
procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. 
Saúde: Terá muito a ganhar se apostar a sério no exercício físico. 

Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Avance com prudência. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Desenvolva a capacidade de perdoar 
o mal que lhe fizerem. Saúde: Poderá sofrer de problemas no 
estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. 

Uma maior capacidade de resolução e gestão podem agora conduzi-lo ao 
bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não 
espere que o amor vá ter consigo, procure abordar com mais 
amor as pessoas que vivem consigo. Saúde: Evite pôr em risco a 

sua saúde e a dos outros, seja mais cuidadoso. Dinheiro: A sua situação 
financeira pode sofrer algumas alterações. 
Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Terá a força e a determinação 
necessárias para fazer o que tem que ser feito. Seja mais 
compreensivo com o seu par.  Saúde: Modere os condimentos. 

O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável ao 
desenvolvimento dos seus projetos, mas seja prudente. 
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela 
precisa muito do seu ombro amigo. Saúde: Poderá sofrer um 
certo descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa um período em 

que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Números 
da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: Telefone a um familiar que já não vê 
há algum tempo. 
Saiba encurtar as distâncias emocionais. Saúde: Cuide da 

sua pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. 
Dinheiro: Poderá haver algumas mudanças a nível profissional. Procure 
controlar a impulsividade nos gastos. 
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. 
Amor: Esteja preparado para enfrentar novas situações. Cuidado 
para não ser injusto com a sua cara-metade. Saúde: Controle 

os níveis de açúcar no sangue, evite doces. Dinheiro: Tendência para se 
exaltar sem razão. Evite andar tenso. 
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Semana propícia ao fortalecimento de laços. 
Empenhe-se mais, verá que vale a pena. 
Saúde: A sua boa-disposição contagiará os que vivem consigo. 

Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Escolas Profissionais para quê?

Antes de abordar o tema da 
minha crónica desta sema-
na, quero deixar a minha 

palavra de solidariedade para com 
aqueles que no leste europeu vivem horas de an-
gústia.

Há muito que se defende que o melhor investimen-
to no futuro se faz na qualificação dos recursos hu-
manos de um país ou de uma região, considerado o 
capital mais duradouro de uma sociedade, pelo que 
é preciso devolver à Escola a qualidade, o rigor e a 
exigência capazes de promoverem a excelência.

Como tal, saudamos a realização do Fórum Re-
gional da Qualificação Profissional, tendo em vista 
melhorar e elevar o ensino e a formação profissional 
na Região, e em que o Governo Regional considera 
como uma prioridade o ensino e a qualificação pro-
fissional na Região.

De facto, torna-se fundamental que se continue a 
investir nesta área, cuja vertente não pode consti-
tuir-se como o refugo dos alunos que não obtenham 
sucesso no regime educativo regular, pelo que a for-
mação profissional deve obedecer a uma estratégia 
realista na formação e no emprego, evitando que o 
mercado de trabalho fique saturado de tantos “cur-
sinhos” que não respondam às carências do mundo 
laboral. 

É imperioso que se estabeleça uma estratégia de 
formação profissional de imediato, porquanto urge 
definir políticas de formação profissional que vão, 
criteriosamente, ao encontro das necessidades e ca-
racterísticas do mercado de emprego, dando corpo 
à Agenda Regional para a Qualificação Profissional 
- Valorizar os Açorianos Horizonte 2030.

Como se sabe, a valorização social das profissões 
manuais é diferente da de outras atividades, pelo 
que os jovens afastam-se muito destas áreas, o que 
impõe uma mudança de mentalidades, pois não há 
desempenhos que não sejam dignos, honrados ou 
socialmente relevantes. Por exemplo, o sector da 
construção civil poderá enfrentar constrangimen-
tos decorrentes do facto dos mais experientes e mais 
velhos se reformarem e não haja jovens para substi-
tuir os trabalhadores qualificados.

Pedreiro, carpinteiro, canalizador, eletricista ou 
serralheiro são algumas das áreas onde escasseiam 

jovens habilitados. Como está a escassear quem as 
desempenhe, algumas profissões já estão ter salá-
rios mais elevados do que os dos licenciados. Tal 
como no caso dos carpinteiros, é difícil encontrar 
um jovem eletricista ou canalizador. As escolas pro-
fissionais não têm apostado nesses cursos. 

Longe vão os tempos em que as Escolas Comer-
ciais e Industriais formavam fornadas de jovens em 
profissões concretas, que o mercado de trabalho de-
pressa absorvia. A hora que atravessamos demons-
tra, com nitidez, a importância da escola profissio-
nal, uma das mais fortes alavancas da sociedade. 

As escolas profissionais devem estar atentas à evo-
lução do mercado laboral, bem como à procura e as 
expetativas de formação, por parte dos jovens que 
pretendam tirar um curso prático para a sua vida, 
pelo que se deve impulsionar o sistema de ensino e 
formação profissional, de modo a se promover uma 
oferta de cursos que responda às necessidades do 
mercado.

Tendo em vista a permitir que os ativos comple-
mentem a sua formação, será de todo útil criar, por 
exemplo, a modalidade de ensino semi-presencial 
ou mesmo o ensino à distância, como forma de pro-
porcionar a conclusão de cursos com a aquisição de 
conhecimentos adicionais que apontem para a ob-
tenção de um diploma profissional reconhecido.

No entanto, há que encontrar um “chapéu” como 
modelo económico consensual entre as entidades 
formadoras e com os empregadores, sobre as neces-
sidades da evolução do mercado de trabalho, por 
forma a que se proporcione uma qualificação ade-
quada, através de um sistema integrado de educa-
ção e formação profissional.

Por outro lado, um ensino profissional de quali-
dade não se pode ater a “produzir” pessoal qualifi-
cado para o setor produtivo, mas preocupar-se em 
constituir-se como um agente ativo de qualidade de 
ensino inovador, por forma a prover as necessida-
des de realização pessoal dos seus alunos.

O Secretário Regional Duarte Freitas tem-se des-
dobrado com afinco na gestão da área do emprego 
e formação profissional, implementando políticas 
muito saudadas pela sociedade civil, no entanto, 
importa quanto antes encontrar o modelo social, 
económico e cultural ideal, adaptado às especifici-
dades de um mercado de pequena dimensão, como 
é o nosso, que permita uma qualificação fortemente 
virada para o mundo profissional açoriano.
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III Congresso sobre o Carnaval
O Portuguese Beyond Borders Institute 

(PBBI) da Universidade Estadual da Cali-
fórnia em Fresno, em parceria com a Asso-

ciação dos Emigrantes dos Açores (AE Azores), rea-
liza nos dias 4, 5 e 6 de março o III congresso sobre 
o Carnaval Açoriano, com destaque para as ilhas da 
Terceira e Graciosa, mas também as comunidades 
açorianas nos EUA e Canadá, assim como do Núcleo 
de Estudos Açorianos no Brasil.

Este evento acontece via plataforma Zoom e Facebook 
Live. Todas as sessões serão gravadas e arquivadas no 
arquivo das histórias orais da emigração açoriana na 
biblioteca desta universidade californiana, assim como 
transmitidas pela Televisão Portuguesa da Califórnia.   

A sessão de abertura será na sexta-feira, 4 de março 
pelas 15h00 nos Açores (8 da manhã na califórnia e 11 
da manhã na Costa leste dos EUA e Canadá), sendo 
presidida pelo vice-presidente do Governo dos Açores, 
Artur Lima e contará com uma alocução do poeta Ála-
mo Oliveira com o título: O Carnaval da Terceira não 
se abate. 

No Sábado, 5 de março, o congresso começa pelas 
14h00 nos Açores (7 da manhã na Califórnia e 10 na 

costa leste) e no domingo, 6 de março pelas 15h00. 
O congresso será composto de vários painéis nos quais 

serão abordados os seguintes temas, muitos destinados 
a refletir o Carnaval e outros com o intuito de fazer-se 
um trabalho pedagógico junto de quem não conhece 
esta rica tradição: músicas e letras do Carnaval; as rou-
pas do Carnaval; compreender as danças e bailinhos; 
Carnaval e as novas gerações na Diáspora; o impacto 
do Carnaval na sociedade terceirense; Carnaval na ilha 
Terceira e na Diáspora-tradição e inovação; as trans-
missões ao vivo nos Açores e na Diáspora; o carnaval 
terceirense aos olhos da fotografia - o exemplo brasilei-
ro. Teremos ainda uma homenagem a João Mendon-
ça com o lançamento do seu livro e a Hélio Costa com 
uma conversa e depoimentos.  

O Congresso propõe ser um veículo para se ver, ouvir 
e sentir o Carnaval no mundo açoriano.  Este congresso 
foi começado há meia dúzia de anos por Vítor Santos, 
emigrante da ilha Terceira na Costa Leste dos EUA, um 
dos nossos melhores dinamizadores da cultura portu-

guesa em terras americanas.  O congresso tem o patro-
cínio da FLAD e do Governo dos Açores, a colaboração 
de várias entidades publicas e privadas e terá mais de 20 
intervenientes, dos Açores e da Diáspora, nos respeti-
vos painéis e apresentações.   A sessão de encerramento 
será presidida pelo Diretor Regional das Comunidades, 
José Andrade.  Veja o programa completo e link para 
assistir em direto em www.aeazores.org.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

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

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

GRUPOS FOLCLÓRICOS

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

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

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

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Deram ao PS a maioria absoluta que 
Costa pediu. 2. Começa hoje a receber os partidos eleitos 
para o Parlamento. Abriu a porta de saída da liderança do 
PSD: “O partido decidirá”. 3. “Há mais quem suje a (...) que 
quem a varra”. Doutor (abrev.). 4. Suspiro. Plural (abrev.). A 
primeira luz do dia. 5. Atingiu mínimos históricos, perdendo 
Verdes, João Oliveira e António Filipe. Armada Portuguesa. 
União Europeia. 6. Repreensão áspera (pop.). 7. Impulso. 
Setentrião. 8. Gargalha. Entre nós. Alguma. 9. Adejo. Assumiu 
IL como vencedora da noite. 10. Plano de Recuperação e 
Resiliência. Banda Desenhada. Embarcação de recreio. 11. 
Volta. Preposição que indica lugar.
VERTICAIS: 1. Tirar o brilho ou a transparência a. Presidente 
da República. 2. Los Angeles. Identidade Digital. Regressou ao 
Parlamento com a eleição de Rui Tavares. 3. Época. Costume. 
Organização (abrev.). 4. Itinerário Complementar. Curva. 5. 
Bater em teclas. Teve a pior noite eleitoral dos últimos 20 anos. 
6. Onda nos estádios. Elegeu uma deputada no último minuto. 
Partido fundador da democracia que ficou fora do Parlamento. 
7. Portugal ficou pintado desta cor. Polichinelo. 8. Ficar louco. 
Fazer-se (...), tornar-se rabugento. 9. Um senhor abreviado. 
Elegeu onze amigos para ir “atrás de Costa”. 10. Passado. 
Exonera. 11. Andava com velocidade. Venerem.

CRUZADAS

Com Matt Reeves, Batman recupera 
o interesse na investigação do olhar
A primeira cena de Robert Pattinson no pa-

pel reapresenta a personagem no “Ano 2” 
de carreira; o Batman já tem a confiança do 

tenente James Gordon (Jeffrey Wright) mas visivel-
mente é o órfão crescido que aderiu ao vigilantismo 
para ventilar seus ressentimentos. Qual é a conse-
quência de começar uma história evocando Taxi 
Driver, talvez o filme americano mais famoso a tran-
sitar problematicamente na linha fina entre acusar o 
reacionarismo e abraçá-lo? É um gesto muito forte 
da parte de Reeves, uma moldura ideológica que o 
filme impõe para si e que vai defini-lo até o desfecho, 
quase três horas depois.

O preço que o roteirista e diretor paga por essa es-
colha é que tudo no filme se mobiliza em função do 
discurso. Reeves está fazendo aqui menos um noir in-
vestigativo do que um simulacro de noir, onde tudo 
se ordena de acordo com a meta imposta de despertar 
Bruce Wayne para uma renovada consciência políti-
ca. Vilão principal numa trama que parece reencenar 
a HQ O Longo Dia das Bruxas (1996) numa chave de 
suspense de serial killer, como O Silêncio dos Inocen-
tes (1991) e Seven (1995), o Charada surge também 
instrumentalizado pelo comentário sobre o neofascis-
mo.

Matt Reeves não está sendo exatamente inovador 
nesse sentido, ao aproveitar tropos de um ou dois gê-
neros “adultos” para tornar mais impactante e sisuda 
uma narrativa de universo fantasioso. Nessa estratégia 
ele foi precedido não por Scorsese, nem David Fincher, 
mas sim por Christopher Nolan, cujo O Cavaleiro das 
Trevas (2008) ganhou a fama de transcender o gênero 
das adaptações de quadrinhos ao se reenquadrar como 
um filme policial inspirado pelo venerado Fogo Con-
tra Fogo (1995).

The Batman tem problemas parecidos com os de O 
Cavaleiro das Trevas, ambos filmes que escolhem seus 
gêneros por empréstimo e, flagrados nessa ousadia, 
precisam recorrer a uma rotina intensa de reviravoltas 
para compensar. As trocas expositivas entre Batman 
e Gordon tornam a investigação menos empolgante 
no miolo do filme do que ele parece crer. A desvanta-
gem diante de Matt Reeves - um cineasta muito bom 
de conceber seus universos visualmente, mas menos 
desenvolto como autor de alguns roteiros bastante li-
terais - é que fica muito difícil fazer um noir de fato 
surpreendente quando o espectador está sempre um 
passo à frente do protagonista.

Tudo é segredo, na verdade, e tudo é proibido. O noir 
leva esse nome (“escuro”, em francês) porque não se 
faz um filme policial desse género sem considerar que 

nele a sombra é a norma da condição humana, e não 
a luz.

Felizmente Matt Reeves tem essa noção e, conceitual-
mente, organiza todo o filme a partir disso. The Bat-
man pode não ser um noir decente do ponto de vista 
das surpresas mas é, sim, um noir muito oportuno 
para reabilitar a pulsão do proibido - em muitas das 
suas expressões, na violência, no voyeurismo, na pul-
são do sexo - em um gênero higienizado como o dos 
super-heróis no século XXI. Parece óbvio esperar isso 
de um filme do Batman mas a verdade é que em 2022 o 
sarrafo hollywoodiano não está lá muito alto.

Não se pode desprezar a responsabilidade de Zoë 
Kravitz nesse quesito. Os melhores momentos de The 
Batman envolvem sua Mulher-Gato porque ela é a ma-
nifestação bem definida de um jogo sensual de desve-
lamento que a câmera de Reeves está sempre propon-
do com o espectador. Não é por acaso que o filme abre 
com um plano de voyeurismo, uma perspectiva em 
primeira-pessoa com um binóculo: o proibido se apre-
senta para nós logo de partida, e está sempre numa 
negociação com o olhar. A relação entre Batman e a 
Mulher-Gato se sacramenta na forte cena da infiltra-
ção do clube porque é ali que o olhar dos dois se torna 
um só, literalmente.

Se assumirmos que é preciso desafiar o secreto e o 
proibido para conquistar um ponto de vista em The 
Batman, então não parece surpresa que o verdadeiro 
astro do filme seja Gotham City. Tudo é escuro e os 
pontos de luz parecem surgir no acidente, efeito cola-
teral dos neons. A cena de perseguição do Bat-Móvel 
contra o Pinguim (Colin Farrell) é toda sustentada em 
trucagens de luz e desfoques. A decisão de filmar na 
operária Liverpool e na gótica Glasgow dá à cidade 
uma textura muito particular, primitiva, impressa nas 
pedras e no asfalto molhado, e quando Bruce e Selina 
andam juntos de moto (um plano longo no final res-
salta especialmente o trajeto sinuoso e sensual) é como 
se a cidade cedesse na hostilidade e se abrisse para os 
dois, que conquistam Gotham à força da máquina.

O espaço embrutecido exige que ele seja aberto à for-
ça. Com frequência a câmera se coloca atrás de janelas 
e vidros embaçados, ou em movimentos com paredes 
que bloqueiam nossa visão. Num filme de investiga-
ção que precisa proteger sua aura de mistério, é natural 
que Gotham se apresente desse jeito para nós, resisten-
te, mas ainda assim o cuidado com o táctil e com as 
texturas (trabalho completado no excelente design de 
som) é bem impressionante.



A VOZ DE PORTUGAL | 3 DE MARÇO DE 2022  | 11 IMOBILIÁRIO

Você pensa aumentar o valor de sua casa com leões?

Melhore o seu imóvel para vendê-
-lo melhor

Se está a pensar vender a casa, é fun-
damental que a prepare para os potenciais comprado-
res. Deixamos-lhe as principais dicas para melhorar o 
seu imóvel, que o podem ajudar na realização do me-
lhor negócio possível no momento da venda.

O aspeto visual de um imóvel é um elemento chave 
que pode ser decisivo no momento de concretização 
da venda. Os pequenos detalhes fazem toda a diferen-
ça e devem ser levados em consideração para tornar a 
habitação mais desejável para compra.

Limpeza e Arrumação
A limpeza da casa é um aspeto fundamental para 

criar uma boa impressão, e a atenção aos pequenos de-
talhes fazem toda a diferença no momento da venda, 
pois evidenciam os pontos fortes da casa e cativam os 
compradores. Uma casa limpa e arrumada é essencial 
para causar uma boa impressão, demonstrando cui-
dado na preservação da habitação, algo que é muito 
importante para o comprador.

Ao manter uma aparência de equilíbrio com um as-
peto neutro e limpo, que transmita conforto está a va-
lorizar a vários níveis o seu imóvel.  

Para além disso, na fase de pandemia em que nos en-
contramos, é também importante que antes (e depois) 
de cada visita desinfete todos os locais suscetíveis ao 
toque, como maçanetas, mesas, interruptores, portas e 
janelas, de modo a proporcionar uma visita que trans-
mita conforto e, acima de tudo, segurança.

Atenção aos detalhes
Os detalhes fazem toda a diferença no momento de 

vender uma casa, uma vez que podem ser um fator de-
cisivo para o comprador.

Uma casa mais neutra, transmite uma maior tranqui-
lidade e um sentimento de casa sem igual, sendo mais 
fácil para quem procura comprar uma nova habitação 
conseguir projetar a sua vida nesse imóvel.

Outro aspeto importante é a despersonalização, de-
vendo, dentro do possível, retirar os objetos mais pes-
soais da vista do comprador, uma vez que estes podem 
tornar a casa visualmente mais barulhenta e demasia-
do pessoal, o que pode tornar difícil para quem vai 
comprar conseguir visualizar os seus próprios perten-
ces nesse mesmo espaço.

Se a visita for à noite, acenda as luzes. A temperatura 
ambiente deve ser confortável e, se a visita for de dia, 
abra as cortinas. Para além disso, deve também elimi-
nar odores que consiga identificar no espaço, através 
do uso de velas aromáticas, mas sem excessos, e opta-
do por aromas suaves ou frescos.

De um modo geral, torna-se essencial a criação de 

ambientes distintos, que procurem a simplicidade e o 
minimalismo, para que consiga valorizar ainda mais o 
seu imóvel.

Reparar e Melhorar
Ao longo do tempo as casas acabam por colecionar 

algumas marcas causadas não só pelo tempo, mas 
também pelo uso diário da habitação. Neste sentido, é 
necessário melhorar todos os aspetos que forem possí-
veis, para atribuir à casa um aspeto mais cuidado.

No caso da pintura, existem sempre algumas marcas 
causadas pelo uso, tanto no interior, como no exterior 
da habitação, que podem ser facilmente reparadas. 
Atualmente, existem diversas opções para melhorar 
o aspeto das superfícies, desde a pintura, ao papel de 
parede, qualquer opção que lhe pareça mais adequada 
economicamente para si e deixe a casa livre das marcas 
causadas pelo tempo irá certamente ajudar em muito 
no momento da venda. De ressalvar que, deverá sem-
pre optar por tons claros e neutros, de modo a iluminar 
as divisões e transmitir conforto e limpeza ao espaço.

Para além disso, faça também pequenas reparações 
que considere necessárias na sua casa, para ter a certe-
za que não vai ficar mal na hora da visita. Verificando, 
por exemplo, as portas e as canalizações que, por nor-
ma, lâmpada queimada, são os materiais com maior 
uso.

Podem parecer apenas pequenos ajustes, mas fazem 
toda a diferença para quem está à procura de um imó-

vel. E Se você acha que dá muito trabalho, saiba que 
seu potencial comprador pode pensar o mesmo!

Quais serão as renovações lucrativas
 Às vezes seria apropriado fazer algum trabalho para 

vender melhor.
Para você ter uma ideia, aqui estão as obras com a 

melhor rentabilidade para o retorno do investimento.
- Banheiro e cozinha. 
- Pintar.
- Telhado e sistema de aquecimento.
Esqueça os leões de cimento...
A venda de um imóvel começa sempre pela impres-

são que é causada ao potencial comprador, devendo 
por isso, levar sempre em consideração que para quem 
compra, a sua habitação será o espaço onde este irá in-
vestir e projetar aquilo que será a sua vida futura. E, 
como tal, deverá sempre ter em atenção dois aspetos 
chave, neutralizar e modernizar, para que consiga atri-
buir o máximo de valor ao seu imóvel.

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 
A propósito, um amigo, um vizinho, um colega ou 

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

FRANCISCO MENDES
Courtier Immobilier
Remax du Cartier
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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

Bobó de palmito na moranga PREPARAÇÃO: 1-Separe todos os ingredientes da receita de bobó 
de palmito vegano e pré-aqueça o forno nos 180ºC. 2-Depois de 
lavar e higienizar a abóbora, faça um círculo no topo do fruto, for-
mando uma tampa. Retire todas as sementes e mantenha a polpa 
preservada. 3-Saborize a parte interna da abóbora, preenchendo-a 
com 2 dentes de alho picados, folhas de louro, sal, pimenta do reino 
e um pouco de cheiro verde picado. Em seguida embrulhe-a com 
papel alumínio e leve-a para assar em forno a 180 graus por 1 hora 
ou 1 hora e 15 minutos, sempre conferindo se a polpa do fruto já 
amoleceu, evitando que ela se desmanche. 4-Depois de assada, re-
tire todos os temperos e o excesso de caldo que se formou na abó-
bora, com cuidado para não romper a casca. Reserve-a. 5-Prepare 
o bobó de abóbora vegano aquecendo azeite de oliva e azeite de 
dendê numa panela média. Refogue a cebola, a pimenta dedo-de-
-moça, o alho restante e o pimentão por alguns minutos. Por último, 
adicione o tomate picado e refogue por uns 5 minutos. 6-Adicione 
o palmito picado ao refogado e envolva muito bem.7- Junte ao re-
fogado uma mistura de leite de coco com mandioca cozida, batida 
no liquidificador. Esse creme vegano vai conferir mais consistência, 
sabor e nutrientes no bobó! 8-Adicione o sal, a pimenta do reino e o 
cheiro verde e misture tudo muito bem, deixando cozinhar mais um 
pouco, apenas para incorporar os ingredientes e apurar os sabores. 
Em seguida, desligue o fogo. 9-Preencha a abóbora moranga com o 
bobó quente e sirva a seguir, sem necessidade de gratinar no forno. 
A polpa da abóbora cozida se juntará ao bobó à medida que for ser-
vida e dará um sabor bem especial! 10-Esperamos que tenha gos-
tado dessa receita de bobó de palmito na abóbora moranga! Não 
deixe de prepará-la, pois seu sabor é surpreendente. Bom apetite!

INGREDIENTES: 1 abóbora moranga média (cerca de 
2,500 kg); 5 dentes de alho grandes; 3 colheres de sopa 
de azeite de oliva; 3 colheres de sopa de azeite de dendê; 
400 gramas de palmito de pupunha em conserva; ½ cebo-
la grande picada; 2 tomates grandes picados; 2 xícaras de 
mandioca cozida e amassada; 200 mililitros de leite de coco; 
2 folhas de louro; 1 pimenta dedo-de-moça (opcional); ½ pi-
mentão vermelho pequeno (picado); cheiro verde (a gosto); 
sal e pimenta do reino (a gosto)

Iam dois bêbados na ponte, quando um deles se dese-
quilibra e cai no rio. De imediato o outro foi pedir socorro, 
mas quando o tiraram da água já estava morto. 
- Então, como é que ele está? 
- perguntou o outro bêbado. 
- Bebeu água a mais. 
- Está a ver. Bebe água pela primeira vez e morre.
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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

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

Rosa
514-893-8213

SERVIÇO

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 514 238-4543
OU 514 276-8521

SITUADO NO 270 BEAUBIEN O.
Procura-se uma senhora para organizar e 
limpar o seu apartamento de uma família 

calorosa na zona Côte-des-Neiges. 
Muito bom salário, a longo termo. 3 a 4 vezes 

por semana. Por favor, ligue para 

MARY: 514-731-2176

† 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.

† ALDA DA SILVA MEDEIROS
1940-2022

Faleceu em Montreal no dia 
22 de fevereiro de 2022, 
com 81 anos de idade, 
a senhora Alda Da Silva, 
Medeiros natural da Matriz, 
Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, Portugal. Esposa do 
já falecido senhor Virgínio 
Medeiros.
Deixa na dor seus filhos 
Helena Medeiros, Joe 
Medeiros (Elizabeth Melo) e 
Já falecido Manuel Medeiros. 
Seus irmãos Alice Da Silva 
(já falecido Aurino Machado), 
José Da Silva (Emília Felix) e já falecido Manuel Da 
Silva (Glória Da Silva). Seus netos Jennifer (Kenny), 
Tania (Jeffrey), Stephanie e Amanda. Seus Bisnetos 
Brandon, Jordan, Jaxson e Ariella. 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 foi sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 das 14h 
às 17h e das 18h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. 
O funeral realizou-se na igreja Santa Cruz às 10h. Foi 
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.

Erratum: Pedimos desculpas à família pelos
erros que aconteceram na última edição.

NECROLOGIA

† ANTERO RESENDES
1944-2022

Faleceu em Montreal no dia 
24 de fevereiro de 2022, com 
78 anos de idade, o senhor 
Antero Resendes natural da 
Vila de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Esposo da senhora Eduarda 
Estrela.
Deixa na dor sua esposa, seu 
filho Ron (Shira), seu irmão 
Manuel, suas irmãs Maria do 
Carmo, Fátima, Inês(Manuel 
Morgado), cunhados/as, 
sobrinhos/as, assim como 
familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório foi terça-feira 1 de março de 2022 das 14h 
às 17h e das 18h às 21h e quarta-feira das 9h às 11h. 
Houve uma lituragia da palavra às 11h e foi sepultado 
em cripta no Mausoléu St-Martin. A família vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† GLÓRIA MORGADO
1925-2022

Faleceu no Lakeshore 
General Hospital em Pointe- 
Claire no dia 26 de fevereiro de 
2022, com 97 anos de idade, 
a senhora Glória Morgado 
natural de Água de Pau, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Esposa do já falecido Manuel 
Augusto Pacheco e mãe da já 
falecida Maria Helene.
Deixa na dor seus filhos 
Luís (Glória de Melo), 
Francisco, João/John (Diana 
Skelly), Glória (Alessandro 
Commodari), seus netos/
as e 17 bisnetos, seu genro 
José Jacinto de Melo (Cecilia 
Andrade), sobrinhos/as, assim como familíares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
A família quer agradecer especialmente ao Doutor Mo-
rais pelo seu profissionalismo. Ser médico é um trabalho 
muito exigente, mas você exerce essa profissão com 
muita sabedoria. Sinceros agradecimentos as senhoras 
Cecilia, Shaila, Shifali, Kanwal, Nataly, Ayme pelos bons 
serviços que deram à Sra. Glória.
O velório foi quarta-feira 2 de março de 2022 das 14h 
às 17h e das 19h às 21h e quinta-feira 3 de março fas 
9h às 12h. O funeral se realiza na Santa Cruz às 12h30. 
Será sepultada em cripta no Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa 
de sétimo dia que se realiza sexta-feira às 18h30 na 
igreja Santa Cruz.
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.

Precisa-se de empregados para uma 
companhia de "terrassement/jardims/

pavé-uni" com ou sem experiência.
DEIXAR UMA MENSAGEM

514-244-5138 ou 450-462-2558

Precisa-se de uma senhora para 
fazer limpeza 

de uma casa a tempo inteiro.
Deve falar inglès ou francês.

514-436-0886
Uma companhia de distribuição está a 
procura de pessoal para trabalhar no 
armazém em tempo inteiro de segunda à 
sexta das 9 às 4h30. As responsabilidades 
incluem: Embalar encomendas, receber 
produtos e gerenciamento da mercadoria 
no armazem também deve ter capacidade 
de levantar caixas. 

Por favor, ligue para 514-843-5061 

EMPREGOSEMPREGOS
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 66 27 21   3   3
2-Liverpool 60 26 18   6   2
3-Chelsea 50 25 14   8   3
4-Man. United 47 27 13   8   6
5-West Ham 45 27 13   6   8
6-Arsenal 45 24 14   3   7
7-Tottenham 42 25 13   3   9
8-Wolverhampton 40 26 12   4 10
9-Southampton 35 26   8 11   7
10-B&H Albion 33 26   7 12   7
11-Crystal Palace 30 27   6 12   9
12-Aston Villa 30 25   9   3 13
13-Leicester City 27 23   7   6 10
14-Newcastle 25 25   5 10 10  
15-Brentford 24 27   6   6 15
16-Leeds United 23 26   5   8 13
17-Everton 22 24   6   4 14
18-Burnley 21 24   3 12   9
19-Watford 19 26   5   4 17
20-Norwich City 17 26   4   5 17

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 57 27 17 6 4
2-Milan 57 27 17 6 4
3-Internazionale 55 26 16 7 3
4-Juventus 50 27 14 8 5
5-Atalanta 47 26 13 8 5
6-Roma 44 27 13 5 9
7-Lazio 43 27 12 7 8
8-Fiorentina 42 26 13 3 10
9-Hellas Verona 40 27 11 7 9
10-Sassuolo 36 27 9 9 9
11-Torino 33 26 9 6 11
12-Bologna 32 26 9 5 12
13-Empoli 31 27 8 7 12
14-Udinese 29 26 6 11 9
15-Sampdoria 26 27 7 5 15
16-Spezia 26 27 7 5 15
17-Cagliari 25 27 5 10 12
18-Venezia 22 26 5 7 14
19-Genoa 17 27 1 14 12
20-Salernitana 15 26 3 6 17

 P J V E D
1-Paris SG 62 26 19   5   2
2-Marseille 47 26 13   8   5
3-Nice 46 26 14   5   7
4-Rennes 43 26 13   4   9
5-Strasbourg 43 26 12   7   7
6-Lens 40 26 11   7   8
7-Nantes 39 26 11   6   9
8-Lille 39 26 10   9   7
9-Monaco 38 26 10   8   8
10-Lyon 38 26 10   9   7
11-Montpellier 37 26 11   4 11
12-Brest 32 26   8   8 10
13-Stade de Reims 31 26   7 10   9
14-Angers 29 26   7   8 11
15-Clermont 28 26   7   7 12
16-Lorient 24 26   5   9 12
17-Troyes 22 26   5   7 14
18-Metz 22 26   4 10 12
19-Saint-Étienne 22 26   5   7 14
20-Bordeaux 22 26   4 10 12

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 58 24 19   1   4
2-B. Dortmund 50 24 16   2   6
3-B. Leverkusen 44 24 13   5   6
4-RB Leipzig 40 24 12   4   8
5-SC Freiburg 40 24 11   7   6
6-TSG Hoffenheim 40 24 12   4   8
7-FC Union Berlin 37 24 10   7   7
8-FC Köln 36 24   9   9   6
9-Mainz 34 24 10   4 10
10-E. Frankfurt 31 24   8   7   9  
11-VfL Bochum 29 24   8   5 11
12-Wolfsburg 28 24   8   4 12
13-B. M´gladbach 27 24   7   6 11
14-A. Bielefeld 25 24   5 10   9
15-FC Augsburg 23 24   5   8 11
16-Hertha BSC 23 24   6   5 13
17-Stuttgart 19 24   4   7 13
18-SpVgg G. Fürth 14 24   3   5 16

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 60 26 18   6   2
2-Sevilla 54 26 15   9   2
3-Real Betis 46 26 14   4   8
4-Barcelona 45 25 12   9   4
5-Atlético Madrid 45 26 13   6   7
6-Villarreal 42 26 11   9   6
7-Real Sociedad 41 25 11   8   6
8-Athletic 37 26   9 10   7
9-Valencia 33 26   8   9   9
10-Celta de Vigo 32 26   8   8 10
11-Osasuna 32 26   8   8 10
12-Rayo Vallecano 31 25   9   4 12
13-Elche 29 26   7   8 11
14-Espanyol 29 26   7   8 11
15-Getafe 27 26   6   9 11
16-Mallorca 26 25   6   8 11
17-Granada 25 26   5 10 11
18-Alavés 21 26   5   6 15
19-Cádiz 21 26   3 12 11
20-Levante 18 26   3   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

OITAVOS-DE-FINAL    1ª MÃO     2ª MÃO
FC Porto-Lyon 09/03  12:45 17/03  15:00
Real Betis-E. Frankfurt 09/03  12:45 17/03  15:00
Sevilla-West Ham 10/03  12:45 17/03  15:00
RB Leipzig-S. Moskva      ANU       ANU
SC Braga-Monaco 10/03  15:00 17/03  12:45
Atalanta-B. Leverkusen 10/03  15:00 17/03  12:45
Barcelona-Galatasaray 10/03  15:00 17/03  12:45
Rangers-Crvena Zvezda 10/03  15:00 17/03  12:45

PLAY-OFF     1ª MÃO     2ª MÃO
Barcelona (5-3) Napoli        1-1       4-2
B. Dortmund (4-6) Rangers        2-4       2-2
Zenit (2-3) Real Betis        2-3       0-0
Sheriff (2-2) SC Braga        2-0 0-2 (2-3)g.p.
Atalanta (5-1) Olympiacos        2-1       3-0
RB Leipzig (5-3) R. Sociedad        2-2       3-1
FC Porto (4-3) Lazio        2-1       2-2
Sevilla (3-2) D. Zagreb        3-1       0-1

F1: Lindos e Diferentes, Os Novos F1 de 2022,
Já Cantam os Motores em Barcelona

É verdade já rodaram, já can-
taram estes potentes motores 
no circuito da Catalunha em 

Espanha e.... que dizer do colorido destas máqui-

nas que durante esta época 2022, num contraste 
com os bonitos traçados destes magníficos circui-
tos, irão tocar certamente no coração de tantos e 
tantos amadores deste desporto, de homens e de 
máquinas, numa  luta em cada volta, por um lugar 
no pódio. QUE O MELHOR GANHE!

Todas as equipas fizeram desde já a apresentação 
dos seus monolugares, estes mais pesados 759 Kg, 
com pneus mais altos, mais largos, com uns Ailerons 
bem diferentes do ano transato, esperando certa-

mente uma boa fiabilidade ao longo do Campeonato 
são as esperanças quer da Mercedes, Red Bull, Fer-
rari, McLaren, Alpha Tauri, Aston Martin, Alpine, 
Alfa Romeo, Hass  e Williams. O calendário para esta 
temporada já é sabido e para nosso espanto e triste-
za o Grande Prémio de Portugal não consta na lista 
dos Paises que vão receber este magnífico evento!, 
triste, lamentável mas verdade. Hoje mesmo e nes-
ta hora em que escrevo este papel ,o Grande Prémio 
da Rússia acaba de ser CANCELADO devido a este 
terrível e vergonhoso ataque contra o povo Ucrania-
no... só espero que não pensem e isto mais uma vez, a 
oferecer a Portugal a sua 
substituição, no entanto 
segundo parece Portugal, 
Turquia e a Alemanha es-
tão na mira da FIA .

Foram vários os comen-
tários de todos os pilotos 
mas citamos apenas o de 
Sergio Perez enviado por 
Twitter "doi muito ver o 

que está a acontecer e as minhas orações vão para os 
meus irmãos na Ucrânia e para os russos que estão a 
sofrer sob a liderança de pessoas assim. Espero que 
este conflito termine para evitar a perda de mais vi-
das inocentes", escreveu Checo.

O conflito entre a Ucrania e a Rússia, pode ver a 
equipa da Hass fora do Mundial 2022 e isto porque a 
equipa patrocinada pela empresa  Uralkali de Dimi-
try Mazepin retirou do seu carro e do motorhome, 
todos os logos da marca russa. Nada está certo até 

agora mas mesmo o lugar 
de Nikita Mazepin pode es-
tar em causa já se fala de ser 
substituído por Antonio Gio-
vinazzi, tal como a propria 
Hass possa passar a Michael 
Andretti. O americano está 
verdadeiramente interessado 
em entrar para a Formula 1 e 
a sua compra já esteve varias 
vezes em discussão. Mas se-
gundo Andretti, Gene Hass, 

dono da Hass, em outubro não quiz vender. 
Nestes testes de Barcelona, a Mercedes foi a equipa 

que mais quilómetros rodou, 6559 Km, contra 3618 
Km da Ferrari e 3113 da Red Bull. O piloto que mais 
voltas praticou foi Carlos Sainz da Ferrari com 236 
voltas, seguido de Daniel Ricciardo da McLaren este 
com 212 e Geoge Russell 209. 

O melhor tempo registado durante os três dias de 
testes pertenceu a Lewis Hamilton, Mercedes, segui-
do de George Russell, Mercedes e Sergio Perez Red 
Bull.

HÉLDER DIAS
heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo



A VOZ DE PORTUGAL | 3 DE MARÇO DE 2022  | 15 DESPORTO

1-FC Porto 64 24 20   4   0 59 17
2-Sporting 58 24 18   4   2 47 16
3-Benfica 54 24 17   3   4 63 22
4-SC Braga 45 24 13   6   5 40 23
5-Gil Vicente 41 24 11   8   5 36 25
6-Vitória SC 30 24   8   6 10 33 33
7-Estoril Praia 30 24   7   9   8 28 30
8-Marítimo 29 24   7   8   9 29 32
9-Portimonense 29 24   7   8   9 24 26
10-Paços de Ferreira 27 24   6   9   9 20 27
11-FC Famalicão 26 24   6   8 10 31 38
12-Santa Clara 26 24   6   8 10 27 42
13-Boavista 25 24   4 13   7 30 38
14-FC Vizela 24 24   5   9 10 26 40
15-FC Arouca 22 24   5   7 12 23 43
16-CD Tondela 20 24   6   2 16 30 47
17-Moreirense 20 24   4   8 12 23 39
18-Belenenses SAD 15 24   3   6 15 14 45

 PTS  J V E    D GM   GS

24ª JORNADA

1-Casa Pia 49 24 15 4 5 32 12
2-Benfica B 47 24 14 5 5 45 25
3-Rio Ave 45 24 13 6 5 38 26
4-GD Chaves 44 24 12 8 4 37 23
5-Feirense 44 24 13 5 6 36 24
6-Nacional 37 24 10 7 7 38 29
7-Leixões 33 24 9 6 9 31 28
8-CD Mafra 33 24 8 9 7 28 27
9-FC Porto B 32 24 8 8 8 32 33
10-FC Penafiel 32 24 8 8 8 23 28
11-Est. Amadora 30 24 8 6 10 33 42
12-Vilafranquense 29 24 7 8 9 30 34
13-Farense 27 24 6 9 9 29 33
14-Académico de Viseu 27 24 7 6 11 21 33
15-Trofense 26 24 6 8 10 22 28
16-SC Covilhã 19 24 3 10 11 19 38
17-Varzim 16 24 2 10 12 15 30
18-Académica OAF 14 24 3 5 16 25 41

 PTS  J V E D GM GS

25/02 Belenenses 0-2 P. Ferreira
26/02 FC Famalicão 2-1 Tondela
  Marítimo 1-1 Sporting
  FC Arouca 1-1 Moreirense
27/02 FC Vizela 1-1 Portimonense
  Benfica 3-0 Vitória SC
  Estoril Praia 2-3 Boavista
  FC Porto 1-1 Gil Vicente
28/02 SC Braga 0-0 Santa Clara

25ª JORNADA
04/03 Gil Vicente 15:15 Estoril Praia
05/03 Boavista 10:30 SC Braga
  Portimonense 13:00 Benfica
  Sporting 15:30 FC Arouca
06/03 Moreirense 10:30 Marítimo
  P. Ferreira 13:00 FC Porto
  Vitória SC 15:30 FC Famalicão
  Santa Clara 15:30 FC Vizela
07/03 CD Tondela 15:15 Belenenses

24ª JORNADA
25/02 GD Chaves 1-1 Benfica B
26/02 SC Covilhã 0-1 Casa Pia
  CD Mafra 1-1 FC Penafiel
27/02 Nacional 1-1 Trofense
  Rio Ave 1-0 FC Porto B
  Farense 1-0 Vilafranquense
  Leixões 3-0 Est. Amadora
28/02 Varzim 0-0 Feirense
  Académica 1-2 A. de Viseu 

25ª JORNADA
05/03 A. Viseu 6:00 E. Amadora
  Nacional 9:00 SC Covilhã
06/03 Feirense 6:00 Leixões
  FC Penafiel 9:00 GD Chaves
  FC Porto B 10:30 Académica 
  Benfica B 13:00 Varzim
  Trofense 15:15 Farense
07/03 Vilafranquense 13:00 Rio Ave
08/03 Casa Pia 15:15 CD Mafra

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

Treinador estava na Ucrânia Paulo Fonseca chegou
a Portugal: «Acho que eles já ganharam a guerra»

Num misto de sensações, o treinador portu-
guês aterrou em Lisboa na noite desta se-
gunda-feira e falou aos jorna-

listas sobre os últimos dias e mostrou-se 
muito sensibilizado como a Ucrânia 
está a resistir à ofensiva russa. 

«Não tenho palavras para descrever o 
que se passa na Ucrânia, aquele povo que 
tanto está a sofrer, mas que tanto está a 
lutar para defender a sua pátria. O presi-
dente é o primeiro, e ainda hoje [segun-
da-feira] vi uma lista enorme de pessoas 
que queriam entrar para ajudar o exérci-
to. Vemos inúmeras figuras públicas que se alistaram. 
O que se está a passar é único. Vai ser difícil, mas acho 
que eles já ganharam a guerra», enalteceu, em palavras 

reproduzidas em A Bola. «Foi um alívio muito gran-
de, para mim e para a minha família, mas custou-me 

muito deixar para trás aquele povo, que 
está a lutar de uma forma heróica», co-
meçou por dizer, já depois de enaltecer 
o papel de Fernando Gomes, presidente 
da FPF, no processo. Por agora, Paulo 
Fonseca não pensa no regresso ao ativo, 
até porque, disse o próprio, se há coisa 
em que não tem pensado «é no futebol», 
pelo que o seu regresso só deve acontecer 
na próxima época. O treinador é casado 
com uma ucraniana e, tal como os filhos, 

ambos já estão em solo português, depois de mais de 
um dia de viagem, que incluiu passagens por Moldávia 
e Roménia. Texto retirado do zerozero.pt

1ª Mão do Sporting 1-2 FC Porto
TAÇA DE PORTUGAL

No primeiro jogo das meias-finais da Taça de 
Portugal, o Estádio de Alvalade encheu para 
o clássico escaldante entre Sporting e FC Por-

to. A partida começou sob um ambiente frenético nas 
bancadas, mas antes do apito inicial, houve um mo-
mento para apelar à paz na Ucrânia. Os ecrãs gigantes 
mostraram a bandeira ucraniana, tal como a equipa de 
arbitragem, que entrou com t-shirts brancas onde se 
lia "Paz".

Nos minutos iniciais, o jogo foi interrompido pelo ár-
bitro Artur Soares Dias logo aos cinco minutos porque 
os adeptos nas bancadas junto à baliza de Adán arre-
messaram pirotecnia para o relvado, o que provocou 
uma enorme coluna de fumo.

Nos primeiros 20 minutos, ambas as equipas procu-
ram a profundidade, mas ambas as defesas mostra-
vam-se concentradas, não deixando os avançados che-
gar à área. O jogo estava muito focado no meio campo.

Só aos 23 minutos é que o Sporting criou perigo jun-
to à baliza portista. Numa jogada pelo flanco direito, 
Paulinho tirou Zaidu do caminho e centrou para área. 
Mbemba aliviou para a meia-lua e Matheus Nunes, de 
pé esquerdo, rematou de primeira, com a bola a passar 
muito próxima do poste da baliza azul e branca.

O jogo tornou-se muito tático, mas o Sporting teve 
maior posse de bola e criou vários lances de perigo, 

pecando, contudo, na finalização. O nulo manteve-se 
até ao intervalo.

Na segunda parte, o Sporting inaugurou o marcador 
logo no quarto minuto. Num lance estudado, Porro 
trocou as voltas à defensiva azul e branca e assistiu Sa-
rabia. De pé esquerdo, o espanhol marcou um grande 
golo em Alvalade, inaugurando o marcador.

Aos 59 minutos, Evanilson foi carregado em falta na 
área do Sporting e o árbitro Artur Soares Dias assina-
lou a grande penalidade. Da marca dos onze metros, 
Taremi rematou ao poste e bola entrou, empatando o 
encontro.

Quatro minutos depois, os dragões colocaram-se na 
frente do marcador. Num lance aparentemente contro-
lado pela defesa leonina, João Mário insistiu no flanco 

direito, conquistou a bola e cruzou para Taremi. O 
iraniano, com um toque subtil de calcanhar, entrega o 
esférico a Evanilson, que só teve de finalizar, sem qual-
quer oposição, assinando a reviravolta em Alvalade.

Com a vantagem no marcador, o FC Porto ganhou 
confiança e o Sporting não conseguiu criar lances de 
perigo junto à baliza de Marchesín.
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Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

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

e o seu orçamento.
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