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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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ANNÉES 61
ÉDITIONS#41

LE 10 MARS, 2022

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

Importador de especiarias
Arthur Sousa

514 332.6455

Esperar o melhor, preparar para o pior
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5 Nova Versão de um “Filme” Tenebroso
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BRASILINO GODINHO
CRONISTA

AGENDA COMUNITÁRIA

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO 2022
(JANTAR/DANÇANTE)

Ementa: sopa, peixe grelhado ou lombi-
nhos 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: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 Mi-
ckael & DJ X-MEN
Para Reservas Virgílio: 514-709-7868 ou Carlos: 514-
821-8935 ou Victor: 514-569-5096
* Para todos os eventos organizados pela APC o esta-
cionamento da Igreja Santa Cruz çe de 5$.

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.

Nova Versão de um “Filme” Tenebroso

A guerra de Vladimir Putin 
(não da Rússia) contra a 
Ucrânia que está em curso 

corresponde a um filme tenebroso 
que se desenrolou nos anos trinta 

do século XX e que teve expressão mais acentua-
da e visível na Conferência de Munique realizada 
a 29 de Setembro de 1938. Nela participaram Ne-
ville Chamberlain, Adolf Hitler, Édouard Daladier 
e Benito Mussolini; respectivamente chefes dos go-
vernos da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França 
e de Itália.

De tal conferência resultou elaborado um acordo 
que consagrava uma política de apaziguamento pra-
ticada por Chamberlain e apoiada por Daladier; pelo 
qual era satisfeita a pretensão de Hitler em ocupar as 
Sudetas, território da Checoslováquia e ele se com-
prometia a renunciar à sua política expansionista.

Adolf Hitler não cumpriu o acordo e não lhe bas-
tando ter antes anexado a Austria, no ano seguinte 
(1939), lançava a invasão da Polónia que, de ime-
diato, marcou o início da Segunda Grande Guerra 
Mundial; pois que Reino Unido e França declararam 
guerra à nazi Alemanha. 

De notar que a política expansionista era apresen-
tada como sendo de vital importância para a Alema-
nha necessitada de “espaço vital” e de ter posse do 
corredor de Danzig. Agora, no século XXI, estamos 

confrontados com o russo Vladimir Putin, qual ému-
lo de Adolf Hitler, que prossegue uma política expan-
sionista tendente a reconstituir a dimensão geográfi-
ca e o poderio da antiga União Soviética. 

Também, nesta altura, face ao espectro nuclear, com 
o temor da guerra global, as nações europeias e nor-
te-americana estão assumindo uma perigosa política 
de reactiva contenção e de conformação com o pros-
seguimento da agressão bélica à Ucrânia, limitando-
-se a decretarem sanções económicas que nunca tive-
ram grandes resultados dissuasores. 

Em contraposição a essa posição de fragilidade 
política e militar das nações ocidentais e a vacuida-
de e inoperância do “tigre de papel” que é, afinal, a 
NATO; o ditador russo vai acrescentando sucessivas 
ameaças contra a soberania e integridade territorial 
de alguns Estados vizinhos da Rússia. Assim sendo 
o quadro da situação vigente no contexto europeu é 
de recear que estejamos perante o arranque aterrori-
zante de uma guerra global mesmo sem utilização de 
armas nucleares; embora sendo uma eventualidade 
que nem se pode descartar; pois que tudo de mais 
terrível se deve esperar de uma mente enlouquecida 
possuída de grande poder ditatorial. 

É de crer que de cedência em cedência se esteja 
prosseguindo um trágico rumo de colapso mundial, 
sem retorno. Assim reposto no nosso tempo o “fil-
me” dramático e horrível que teve como protagonis-
tas o nazi Hitler e o fascista Mussolini.

Oxalá que não se verifique este mau presságio!

DA GUERRA CIVIL UCRANIANA PARA A GUERRA 
RÚSSIA-UCRÂNIA À GUERRA EM TODA A EUROPA?

Esta guerra meteu-nos a todos 
num túnel escuro em que 
nem sequer se avista luz no 

fundo dele! A situação encontra-se 
tão enredada que só promete desas-

tres em cadeia! 
Isto, atendendo aos interesses da Rússia, ao tempera-

mento indomável de Putin e à guerra geral através do 
bloqueio económico que o está a encurralar! O mais 
provável é que, se ele não atingir os objectivos míni-
mos que tem na Ucrânia, teremos um inferno nos paí-
ses vizinhos da Rússia! No purgatório já nos encontra-
mos nós com os custos de vida a subir incontidamente.

A esperança da Nato que o povo russo deponha Pu-
tin revela-se vã, ao não contar com a realidade do con-
fronto de blocos nem com os interesses do povo russo 
como nação (e como velho bloco ); por isso só uma 
reconciliação entre a Rússia e a Ucrânia e entre os USA 
e a Rússia poderá aplainar o caminho para a paz! Uma 
outra opção corresponde a manter-se a guerrilha na 
Europa por tempo indeterminado, independentemen-
te de resultados militares! A EU tem de estar atenta a 
não seguir apenas os interesses americanos (longe da 
Europa) e para isso também não cair na tentação de 
instigar a Polónia a imiscuir-se na guerra! Os EUA 
querem que a Polónia forneça à Ucrânia aviões de 
combate Mig 29 em troca de F 16!... Neste sentido o 
artigo de 2014: “Ucrânia entre imperialismo russo e 
ocidental”: shorturl.at/dxX48 e outros... 

Considero muito importante o visionário texto de 
Henry A. Kissinger, secretário de Estado dos USA, 
que agora recebi (2): “Para que a Ucrânia sobreviva e 
prospere, não deve ser o posto avançado de nenhum 

dos lados contra o outro – deve funcionar como uma 
ponte entre eles….O Ocidente deve entender que, para 
a Rússia, a Ucrânia nunca pode ser apenas um país 
estrangeiro… O Ocidente deve entender que, para a 
Rússia, a Ucrânia nunca pode ser apenas um país es-
trangeiro…” …

Putin não precisa de activar uma bomba nuclear, ele 
tem as centrais nucleares na Ucrânia como ameaça 
maciça…Uma solução de compromisso satisfatório 
para todos os lados seria a formação de uma Repúbli-
ca Federal da Ucrânia Independente. Um possível con-
tributo pessoal e social para a paz exterior e interior 
passaria pela abstenção de se ver regularmente TV, 
dado nos encontrarmos já envolvidos numa guerra de 
informação! A Guerra da Informação está a fazer da 
população soldados mentais! Trazemos a maldade nos 
nossos genes (“pecado original), uma realidade que 
reprimimos em nós (deslocamento psicológico!) mas 
que faz parte do nosso habitat natural e cultural. O mal 
que vemos nos outros encontra-se em nós! Produtivo 
será o trabalho feito no sentido da reconciliação e de-
dicar mais tempo às coisas que nos dão prazer e assim 
não estarmos tão sujeitos à invasão das coisas que en-
tram pela porta da televisão.

Com a queda das torres de Nova Iorque iniciou-se 
na Europa um processo de cortar, ao cidadão, direitos 
cívicos e humanos até então assentes nas legislações 
dos Estados; com as medidas anticovid-19 os governos 
centralizaram em si mais poder, a ponto de privarem 
o cidadão de direitos democráticos e de liberdades es-
senciais. Com a guerra Rússia-Ucrânia legitimaram 
a proibição da informação (3) estrangeira de modo 
a irem criando a possibilidade de só serem possíveis 
pensamentos em bloco, de modo a só se poder estar 
de acordo com os donos da informação de um lado ou 
do outro!...
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Esperar o melhor, preparar para o pior

A invasão da Ucrânia por 
parte da Rússia carimba de 
forma inabalável o quan-

to a barbárie e o atraso reinam no 
seio da Humanidade. Como já re-
feri recentemente em outro artigo, 

julgávamos impensável o retorno de uma guerra 
bárbara baseada em motivos aparentemente tão 
pueris quanto ilusórios como a segurança da Rús-
sia estando em causa. Mas os motivos serão pueris 
dependendo da realidade em que vivamos. 

Mas recuemos um pouco antes de mergulharmos no 
que se passa. Muitos estão admirados com a postura 
de Putin, com a sua alegada paranoia, com a violên-
cia do seu caráter e desrespeito pelo seu semelhante. 

Mas Putin sempre foi assim. 

Ainda recentemente tive uma conversa sobre a for-
ma como a Rússia evoluiu até aqui e recordei que 
desde o início do século, quando por todo o mundo 
inclusive em Portugal se badalava a Rússia como um 
mercado virgem para negócios, onde o incentivo e 
mesmo aliciamento de companhias mundiais se fazia 
de modo claro, numa tentativa de ocidentalização e 
amenização dos problemas pós-soviéticos, dizia eu, 
recordo a minha incerteza quanto a essa opção, pela 
desconfiança que tinha em relação a Putin e seu re-
gime. 

A forma como ele dizia algo e fazia o seu oposto 
preocupavam-me, em especial a crescente depen-
dência da Europa em relação à Rússia. Preocupava-
-me que havia um odor a ilusão, a sedução, a embus-
te que se foram intensificando principalmente com 
a intervenção militar na Geórgia que selou a minha 
total desconfiança em relação ao líder Putin. Que di-
zer do circo de alternância entre Putin e Medvedev, 
ora um era primeiro ministro e o outro presidente, 
ora trocavam de lugares? E da divulgação de infor-
mação que ele pretendia sair e de repente “propõe” 
uma resolução que o eterniza no poder? Não admira, 
portanto, termos chegado aqui.

No presente, fruto de uma necessidade que se torna 
maior do que a realidade em si, o ocidente manda 
mensagens de que receando um conflito que dege-
nere em nuclear, Putin pode fazer o que quiser sem 
qualquer consequência. Os avisos atuais dele são 
claros: metam-se no meu caminho e eu carrego nos 
botões que tenho mesmo que pegue fogo a este circo 

todo. Como viver sem estarmos reféns desta mistura 
de delinquência e loucura? As sanções podem, estão 
e vão continuar a ferir a economia russa, até ao pon-
to em que ele achar demais e voltar a fazer ameaças. 
Que faremos então? Anularemos as sanções porque 
o “menino” Putin ficou aborrecido e contrariado? E 
se ele achar que os países vizinhos estão a ajudar a 
Ucrânia e isso é inconcebível, e ataca-os... que fare-
mos? Ficamos parados, porque o menino tem “pro-
blemas” e como pode pegar fogo devemos aceitar 
toda e qualquer birra? Por isto penso que foi um erro 
desde o início o facto de a NATO e os países euro-
peus, e outros que desejassem associar, retirarem de 
imediato a hipótese de qualquer intervenção ou mes-
mo presença da mesma na Ucrânia. Que faria Putin 
se a NATO já estivesse instalada? Atacaria? Tenho as 
minhas dúvidas, provavelmente ele mudaria de táti-
ca mas não se atiraria a uma guerra que de imediato 
impediria o seu progresso esperado. Seria um risco? 
Sem dúvida, mas acho que seria um risco que valeria 
a pena correr. 

Assim, a comunidade internacional e em especial os 
europeus colocaram-se em modo de reação, sempre 
atrás das birras de Putin que colocou a barra tão alta 
das exigências assim como das ameaças que o encur-
rala a ele assim como a todos os países envolvidos. As 
atuais sanções não vão fazer efeito pois ele já tinha 
previsto isto pois trata-se do modo de reação a que 
ele já está habituado. As sanções aos oligarcas tam-
bém não terão grande efeito pois estes protegem-se 
bem e não estão atualmente no núcleo duro. 

O verdadeiro núcleo duro, que porventura terá in-
centivado esta invasão e participado nos seus planos 
não tem mansões pelo mundo fora nem relações 
comerciais com o ocidente como os oligarcas. Este 
núcleo duro pertence a uma outra época, à época so-
viética no seu estado mais puro, que não quer nem 
participa em nada com o mundo ocidental. 

Estes estão ao abrigo das sanções pois vivem do po-
der que têm na Rússia e isso serve aos seus interesses. 
Não adianta nada estarmos a fazer especulações se 
Putin está ou não doente, se tem ou não desequilí-

brios emocionais ou mentais. A verdade é que se ele 
se vir encurralado certamente tentará levar todo o 
mundo com ele. Mas também não podemos viver re-
féns de tal loucura. Em qualquer relação com este e 
futuros conflitos julgo um erro de palmatória dizer 
que não participaremos. No caso da Ucrânia foi o 
mesmo que lhes abrir a porta de entrada. Temos que 
ser mais cínicos e menos claros nas nossas intenções 
ao mesmo tempo que adotamos uma postura em que 
não hesitaríamos intervir caso necessário. Imaginem 
se a NATO e outros aliados já estivessem na Ucrâ-
nia... teria Putin invadido a Ucrânia da forma como 
o fez? Tenho as minhas dúvidas, pois o ónus de um 
conflito alargado estaria do lado dele, enquanto que 
o declarado anúncio da restrição auto-imposta pelos 
EUA e a NATO colocou-os a correr atrás do prejuí-
zo. Penso que estamos tão preocupados em evitar um 
conflito que estamos a alimentá-lo cada vez mais a 
um ponto que o estrago será maior do que se tivésse-
mos tido uma diferente postura desde o início.

Em última instância, é uma tristeza termos chega-
do até aqui. Chamam a Putin um grande líder, algo 
que, humildemente, discordo profundamente. Putin 
teve as circunstâncias certas e os recursos certos para 
modernizar a Rússia, torná-la mais tolerante, partici-
pativa, inclusive fazer da Rússia um marco de estabi-
lidade mundial e estou certo que aí sim, ficaria para 
a História como um dos grandes líderes da Huma-
nidade. Mas Putin preferiu o atraso, o rancor de um 
passado que não volta mais, falhando assim a opor-
tunidade que lhe foi concedida. É como o condutor 
que conduzindo para a frente ficou obcecado com a 
estrada que ficou para trás de tal forma que perdeu 
o senso de direção e cedo ou tarde se despistará. A 
pergunta será: quantos afetará ele com este despiste? 
Quantas vidas serão ceifadas até este condutor tres-
loucado se deter ou ser detido?
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PE. JOSÉ
MARIA CARDOSO

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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As Pastorais Portáteis
e o Desafio do Estirador

O Natal trouxe-
-nos imagens 
da Praça de 

São Pedro, em Roma, 
com a bela e simbólica colunata de 
Bernini que parece um prolongamen-
to da Igreja a abraçar a praça e o povo. 

Comparando este conjunto arquite-
tónico com as construções arrojadas 
de arquitetos como Zaha Hadid, Frank 
Gehry, Óscar Niemeyer, Tadao Ando, 
Santiago Calatrava, ou os nossos Siza 
Vieira, Fernando Távora e Eduardo 
Souto Moura, vemos que a genialidade 
é a mesma, mas os riscos e os materiais, 
como os tempos, são outros. 

Lembro-me da elegância da escadaria 
central do seminário do Verbo Divino 
de Fátima que nos elevava e descia em 
degraus, quase palacianos, ladeados por 
balaustradas como cinturas de donzela e 
que brilhavam como candeias acesas de 
virgens sensatas. Mas chegou o elevador 
e trocou-se a elegância pela eficiência e a 
beleza pela comodidade. A cada tempo 
a sua construção! E isto, na arquitetura 

como na pastoral. Sentados ao estirador 
das programações pastorais, tentamos 
riscar uma Igreja missionária e sinodal 
em diálogo com a sociedade, a cultura 
e a vida real do nosso tempo, que pede 
pastorais ecuménicas, multiculturais e 
inclusivas.

A Igreja é mãe que acolhe, protege e, 
acima de tudo, ama. Não faltarão os de-
fensores das práticas “prêt-à-porter” e 
das pastorais portáteis, impostas a todos 
e em todo o lado, alheias às geografias, 
às culturas e aos tempos, como se as pes-
soas andassem sem chão, sem história e 
sem momento.

Que desafios pastorais nos traz 2022? 
É que as pastorais, como as arquitetu-

ras, tanto abraçam e incluem, como po-
dem separar e excluir.

Não ao “condomínio fechado”!
“Reconstrói a minha Igreja”, ouvia 

Francisco de Assis. E, pensando que a 
reconstrução consistia em pôr pedra so-
bre pedra numa construção em ruínas, 
depressa se dá conta que o projeto não 
era reconstruir passados, mas desenhar 
presentes. 

E a Igreja deve ser um PRESENTE.

COISAS DO CORISCO

Caros leitores 
do jornal A 
Voz de Por-

tugal tenho muito 
orgulho de saber que 

cada vez mais leitores estão recebendo 
e lendo o jornal na internet. Fiquei me-
nente com a quantidade de leitores que 
cruzei nos restaurantes ou na rua e que 
me desejaram um boa reforma.

Pois é, assim até o nosso talentoso di-
rector, o Senhor Mário Carvalho que 
encontrei algures em Montreal com um 
ramo de couves para fazer 
uma sopinha me falou da 
reforma. 

Pois e assim, eu já trabalhei 
o suficiente para não me 
preocupar com o meu futu-
ro financeiro. Mas não pen-
sem vocês que estou milio-
nário como são e me dizem 
para ai alguns conhecidos 
meus.

Vou vos contar um artigo 
que me enviou um colega do Liceu de 
Ponta Delgada e que hoje e professor no 
rectângulo português. 

Tenho a certeza que muitos de vocês 
vão se reconhecer neste artigo escrito 
por António Lobo Antunes no Diário de 
Notícias(2004): "Com o passar do tem-
po", há dois sentimentos que desapare-

cem: a vaidade e a inveja. 
Ninguém sofre tanto como o invejoso.
E a vaidade faz me pensar no milioná-

rio Howard Hughes. 
Quando ele morreu, os jornalistas per-

guntaram ao advogado: Quanto é que 
ele deixou, e o advogado respondeu... 

Ele deixou TUDO. 
Ninguém é mais pobre do que os mor-

tos.
Para bom entendedor, meia palavra 

basta, mas nestas duas linhas tenho a 
certeza que muitos vão ler o artigo duas 
ou mais vezes e tenho a certeza que cada 
um de nós ou é ou conhece alguém que 
é invejoso ou vaidoso ou mesmo as duas 

coisas. A certeza é que ninguém leva 
nada consigo depois da morte, por isto 
é que o defunto deixa tudo, mesmo os 
milionários, a vida passa rica mas no 
fundo todos ficam mortos pobres. ''A 
vida... ela continua... o tempo... ele não 
para... a dor... um dia ela passa'', Autor 
desconhecido.

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Nós honramos a vida 
à vossa maneira
Escolha um local de recolhimento 
orientado para o futuro e 
respeitando o seu património.

UB_POR_A vos Portugal_10” x 6,56”

2500, avenue des Perron, Laval 
514 735-2025  

urgelbourgie.com/cimetiere-de-laval

OS NOSSOS CONSELHEIROS ESTÃO AQUI PARA 
VOS AJUDAR. ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO 
PARA SABER MAIS SOBRE O CEMITÉRIO-JARDIM 
CONTEMPORÂNEO DE LAVAL.

Dia Internacional
da Mulher

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

Este dia não se pode deixar de falar, 
ou seja o dia 8 de Março em que se 
comemora os direitos civis alcan-

çados pelas mulheres. 
O direito de votar e ser votada, o acesso  a educação 

as mesmas condições de trabalho e a mesma remune-
ração que os homens. 

Para conseguir os mesmos direitos e as mesmas opor-
tunidades que os homens foi preciso lutar e em alguns 
casos pagar com a vida. 

Hoje em dia muitas mulheres ganharam muito sobre 
a luta da desigualdade, agora muitas são patroas, mi-
nistras, presidentes, e muito mais. 

Mulheres de todas as raças e de todas as religiões a 
administração do jornal A Voz de Portugal, deseja a 
todas um feliz dia e parabens pelos direitos alcançados 
VIVA As MULHERES.

A música na comunidade!

Durante dois anos parados, 
sem concertos, sem festas sem 
nada,... a comunidade ficou 

mais fechada durante estes dois anos.
Dois anos é muito...
Acho que todos ficaram de boca aberta quando tudo 

estava fechado e ninguém sabe se as festas vão recome-
çar poque há dois anos os bilhetes estavam a 45$, mais 
ou menos, e, hoje em dia tudo está muito mais compli-
cado. Se uma associação fazia uma festa com o preço 
de 25$ ou 30$, hoje em dia, não faz sentido. Será que 
vamos chegar a 35$ para sócio ou 40$ para não sócio, 
ou mesmo mais? E, para as grandes festas, será que os 
45$ é suficiente para fazer um bocadinho de lucro? Ou 
será que vamos dever pagar 55$ ou mesmo 65$. 

E, agora, o preço da gasolina está cada vez pior e esta-
mos próximos do ponto de não retorno para apobre-
cer a comunidade.

A banana está a 65¢/lb será que vamos pagá-la 1$/lb.

O mundo está completamente doido!
Noutro lado positivo temos duas grande notícias.
A primeira é Liberto Medeiros que saiu com mais um 

álbum discográfico. Ouvi e adorei, ele está apresen-
tar um estilo único com uma mistura sensacional do 
Fado e da música clássica. Com uma grande equipa de 
músicos, pianos, violão, Cello, flauta e clarineta para 
enriquecer estas lindas músicas, sem esquecer o lindo 
trabalho do meu amigo Joe Lima que fez o interior da 
capa e a arte no CD, uma linda obra de arte. 

Parabéns Liberto Medeiros.
E, para finalizar este artigo variado, é dedicado a Va-

nessa Sousa "Trella V" com o lançamento da sua pri-
meira canção profissional, "Found Love" com um es-
tilo bastante agradável. Uma canção sensacional e que 
já está disponível nas redes musicais (Spotify, Youtube, 
etc.)ouvi e é realmente muito bem feito, isto é um pri-
meiro passo, refrescante para a nova geração e não só.

Parabéns Vanessa e até a próxima.
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa 
Reflexão, Novidades. Amor: É possível que retome o contacto 
com um amigo muito chegado que já não vê há algum tempo e 
que recordem bons momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se 

demasiado com problemas do dia-a-dia. Dinheiro: É possível que durante 
esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. Números da 
Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

TOURO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça 
online uma pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais 

atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.  Dinheiro: Os projetos 
que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. 
Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua disponibilidade para 
descansar. Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Não haverá 

grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em coisas que 
não lhe fazem mesmo falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua 
família necessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: 
O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar 

desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser 
recompensado. Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Podem ocorrer mudanças no seu relacionamento. 
Saúde: É provável que se sinta um pouco indisposto. Dinheiro: 

Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não lhe dizem 
respeito a si. Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais em si.
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Durante esta semana vai conseguir pôr as suas ideias e 
sentimentos no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e evite 
exceder-se. Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um 

colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. Números 
da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite ser 
frio com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Evite 
problemas digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não 

efetue gastos supérfluos. Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, 
Honra. Amor: Tenha calma e evite atitudes precipitadas. Pense 
bem antes de falar. Saúde: A semana decorrerá sem grandes 
problemas a nível de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada 

de capital poderá dar-lhe alento. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Colabore em atividades familiares. Pense mais 
no bem-estar geral. Saúde: Seja mais cuidadoso com o sistema 
gástrico. Evite situações de stress. Dinheiro: Não se deixe 

intimidar por ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser marcada por 
muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas. 
Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta ao seu chefe.  

Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ 
Falha. Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o 
seu par, você está mais sensível. Saúde: Possíveis problemas 
ao nível ocular. Descanse mais.  Dinheiro: Não se esperam 

alterações significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEIXES: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-
metade. Cuidado com falsos amigos. Saúde: Imponha mais 
disciplina a si próprio. Atenção aos excessos. Dinheiro: Período 

favorável. O seu poder financeiro estará estável. 
Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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O Mundo implora paz

Tal como o Papa Francis-
co afirmou, o seu "coração 
está partido" pela invasão 

da Ucrânia por soldados russos, tal 
como todos nós podemos dizer que ninguém está in-
diferente ao que se está a passar na nação ucraniana, 
cujas causas desta guerra são tão horrendas, que deixa 
o coração de cada ser humano partido.

A maioria do povo russo não conhece as verdadei-
ras causas da invasão do seu país e, por isso, vive com 
a consciência que o seu governo está a protege-los do 
flagelo do mundo ocidental, que é pintado como o de-
mónio e acredita piamente que esta guerra é justa.

"Jesus ensinou-nos que à diabólica insensatez da vio-
lência se responde com as armas de Deus, com oração 
e o jejum. 

Que a Rainha da paz preserve o mundo da loucura da 
guerra"- declarou o Santo Padre, após ter visitado, num 
gesto inusitado, a embaixada russa na Santa Sé, para 
manifestar a "sua preocupação pela guerra na Ucrânia 
ao embaixador Alexander Avdeev.

Como nunca visto, há muitos anos, o Mundo manifes-
tou-se quase unanimemente pela condenação da inva-
são russa, tendo a Assembleia Geral da ONU aprovado 
uma resolução contra esta guerra, com o apoio de 141 
dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, deplo-
rando a agressão russa contra a Ucrânia e exigindo a 
Moscovo que ponha fim a esta intervenção militar e 
retire imediata e incondicionalmente as suas tropas. 
A resolução teve apenas cinco votos contra, ou seja da 
Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Eritreia, 
verificando-se ainda 35 abstenções.

Já no Parlamento Europeu foi votada, por esmagado-
ra maioria, uma outra resolução que condena a invasão 
militar da Rússia, pedindo sanções mais severas para 
o regime, saudando a ativação dos planos de defesa da 
NATO, bem como das respetivas forças de resposta, e 
instando as instituições europeias a desenvolver esfor-

ços no sentido de conceder à Ucrânia o estatuto de país 
candidato à adesão à UE. 

Dos 705 membros do PE, houve 637 votos a favor e 26 
abstenções. Apenas 13 parlamentares votaram contra, 
entre os quais (pasme-se!) os dois eleitos pelo Partido 
Comunista Português, Sandra Pereira e João Pimenta 
Lopes. 

Relativamente à posição da Assembleia da República 
portuguesa, foi apresentada uma declaração de con-
denação, em que o PCP foi também o único partido a 
opor-se, tendo João Ferreira, vereador comunista em 
Lisboa, vindo a público justificar a posição dos comu-
nistas, que foi muito criticada pelos portugueses, subli-
nhado que o PCP não votou contra a condenação em 
si, mas sim, contra uma resolução que defende uma 
escalada no confronto militar, em vez da procura de ca-
minhos para a paz. 

Como sempre, a cassete, nesses momentos, é acionada 
e ninguém leva a sério a posição do Partido Comunista. 
Triste figura que o PCP mandou João Ferreira fazer.

Em que mundo está o PCP? Este partido veio a pú-
blico condenar o caminho de ingerência, de violência e 
de confrontação decorrente do golpe de estado de 2014, 
promovido pelos EUA na Ucrânia, a que se seguiu a 
recente intervenção militar da Rússia, e a que se acres-
centa a intensificação da escalada belicista dos EUA, da 
NATO e da UE.

Como se vê e não é de agora que o PCP não é um 
partido democrático, pelo facto de ter uma doutrina 
totalitária e que durante anos apoiar sempre regimes 
autoritários, onde se defende a supressão de opiniões 
contrárias, nem conhecerem o conceito de democracia 
interna. Para o PCP, a Democracia só existe quando a 
maioria decide o que eles querem. 

A resposta dos Estados Unidos, da União Europeia 
e da aliança ocidental, em termos de sanções, estão a 
ter um impacto muito significativo na Rússia e terão 
devastadores efeitos na economia daquele país, mes-
mo sabendo-se que as mesmas terão um reverso mui-
to complicado para o ocidente, que sofrerá também as 
consequências. 

Foi o caminho escolhido, mas que não se sabe se evi-
tará a escalada da guerra ou se haverá que recorrer à 
defesa dos países pertencentes à NATO. 

Numa conversa telefónica entre o Papa Francisco e o 
Presidente da Ucrania, Zelenskyi, o Santo Padre ma-
nifestou a sua profunda dor pela guerra que está a ser 
levada a cabo pela Rússia, tendo o presidente ucraniano 
agradecido as orações promovidas em prol da paz, pelo 
Sumo Pontífice, afirmando que o povo da Ucrânia sen-
te o apoio espiritual nestes trágicos acontecimentos que 
estão a acontecer naquele país. 

O Mundo implora paz, será que ela chegará?

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.
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Momento Muito Triste para Croquette Maia

Durante alguns meses disse ao 
nosso amigo, José dos santos 
Maia, numa brincadeira, que ia 

metê-lo na primeira página, e nesta edição ele está 
na primeira página, não para uma notícia positiva, 
mas sim uma notícia negativa. Sábado às 21h30, uma 
notícia que nunca deveria chegar a um proprietário 
de negócio, numa linda noite de março a pastelaria/
padaria Croquette Maia ardeu.

Isto não é um dos artigo que gosto de escrever, nem 
descrever o horror que segue nesta história. Porque es-
tamos no meio de uma história complicada, onde há 
guerra, e ao mesmo tempo, ninguém fala da Covid-19, 
mas, sim, ela está cá e continua a afeitar muitos cana-
dianos e portugueses em Montreal. Já que estamos 
com tantas difículadades com a gasolina que já está a 
2$, já que a crise económica está por todos os lados e 
que estamos com estresse da sociedade, da família, do 
trabalho, não era o momento para isso.

Nos dois últimos anos há mais notícias más que boas. 
Mesmo quando estamos a voltar ao normal desta crise 

epidémica, estamos ainda a voar no céu do desconhe-
cido. Não sabemos o que vai acontecer ou não no dia 
de amanhã...

Sábado foi um dia muito triste para o nosso amigo da 
comunidade José dos santos Maia que é proprietário 
da Pastelaria | Padaria Croquette Maia. No domingo 
de manhã fui lá ver, como podem ver as fotografias, 
está tudo massacrado, o teto arebentado, muros negros 
e ainda pior um cheiro desgraçado, que ninguém podia 
entrar. Vi em frente o carro de polícia a vigiar os co-

mércios que foram afeitados. Ao mesmo tempo vi que 
a "van" dos inspectores estava estacionada e estavam a 
verificar várias coisas, para saber o que aconteceu. 

Um dia vamos saber e vamos relatar o que tinha acon-

tecido, mas hoje é um dia muito triste.
Durante a noite de segunda-feira par terça, alguns la-

drões entraram pela Croquette Maia. Roubaram tudo 
o que tinha valor lá dentro,... e arrebentaram  a parede 
entre a Croquette Maia e o salão de cabeleireira, e lá 
roubaram ainda mais coisas.

"Quando tudo parece correr mal, não bai-
xamos os braços, mas isso não significa que 
não possamos parar, pensar e agir de forma 
mais adequada". 

Falei com o senhor Maia e ele estava muito triste. Mas, 
está positivo e já falou com uma companhia para "pla-
cardar" o negócio antes de ter mais danos, quer seja va-
gabundos, ou ainda pior.

Tudo o que resta a dizer é Força e que voltas ainda 
mais forte para nos servir os saborosos bolos de queijo, 
pastelaria ou mesmo o rissóis que adoro... "tenho ainda 
duas embalagens de rissóis,... depois disto, onde é que eu 
vou vir?".
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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

Arroz de polvo cremoso

PREPARAÇÃO: 1- Comece por juntar todos os ingre-
dientes necessários ao preparo da receita. 2- Pique a 
cebola e o alho e deixar dourar no azeite com a folha 
de louro.
3- Após o passo anterior junte a polpa de tomate e deixe 
refogar um pouco antes de juntar o arroz.
4- O passo seguinte desta receita de arroz de polvo cre-
moso é juntar 3 xícaras da água do cozimento do polvo 
e, se for necessário, adicionar mais à medida que a água 
vai evaporando. Tempere com pimenta branca e adicione 
o polvo somente quando o arroz estiver cozido. Dica: Se 
a cozedura do polvo não rendeu água suficiente, adicio-
ne água fervente ao arroz. 5- Finalmente desligue o fogo, 
junte o kani kama cortado em pedaços e misture. Prove 
e, se necessário, retifique o sabor com mais pimenta. 
Dica: Eu não uso sal pois a água de cozer a pota é sal-
gada. 6- Está pronto a servir seu arroz de polvo cremoso 
ou, como se diz em Portugal, arroz de polvo malandrinho. 
Espero que você goste desta receita e diga nos comen-
tários o que achou!

INGREDIENTES: 400 gramas de tentáculos de polvo 
ou de pota cozidos; ½ cebola; 1 dente de alho; 1 folha de 
louro; 100 gramas de polpa de tomate; 1 xícara de arroz 
parboilizado (arroz vaporizado); água do cozimento do 
polvo; 8 kani kama (delícias do mar); 2 colheres de sopa 
de azeite; pimenta branca.

- Pai, hoje fui expulso da escola. 
O quê??? 
O que é que fizeste? 
- Meti dinamite debaixo da cadeira da professora.
Maldito! 
Vais já à escola pedir desculpas à tua professora!
- Qual escola?!?
O rapaz está a ir para a escola. No caminho, encon-
tra uma colega de turma, que não conseguia parar 
de rir: 
- Interessantes essas meias que estás a usar, Ricar-
dinho... uma amarela e outra azul... 
- É verdade. Tem graça é que lá em casa tenho outro 
par igual! 
No médico: 
- Sr. Dr., se toco na perna dói-me, se toco no braço 
dói-me, se toco na cara dói-me. O que é que eu te-
nho? - Um dedo partido. 
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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

†

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 inglês 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 

EMPREGOS

MANUEL DOS SANTOS
1938 - 2021

Faleceu na cidade de St-
-Hubert, no dia 9 de dezem-
bro de 2021, com 83 anos 
de idade, o senhor Manuel 
Dos Santos natural de Vilar 
de Andorinho, Vila Nova de 
Gaia, Portugal esposo da 
senhora Maria Ida Abreu Dos 
Santos. 
Deixa na dor sua esposa, 
seus filhos Elizabete (Wil-
son), Tony e Ana Maria (Mar-
cel) e irmã já falecida Aduzin-
da. Seus netos/as Alexandra 
(Greg), Tania, Pedro, Alicia, 
Miguel e Julio, seu irmão 
Joaquim e Irmã Odette (Caldas), sobrinhos/as,  familia-
res e amigos.
Devido a pandemia a família decidiu de organizar o 
funeral que terá lugar com cinzas no dia 19 de março 
de 2022 às 10h na igreja Santa Cruz. 
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† MARIA DOS ANJOS 
TELES FONTES RAPOSO

1937-2022

Faleceu em Montreal, no dia 2 de março de 2022, com 
84 anos de idade, senhora Maria dos Anjos Teles Fon-
tes esposa da já falecido João Tavares Raposo, natu-
ral Santa Cruz da Lagoa, São Miguel, Açores, Portu-
gal. Deixa na dor seu filho Francisco, sua filha Leonilde 
(José) sua neta Leticia, seu irmão Hermano, suas ir-
mães Maria de Jesus e Maria Inês,  seus cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal,  QC
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório tera lugar terça-feira 8 de março de 2022 das 
14h às 17h e das 18h às 21h, o funeral terá lugar quar-
ta-feira 9 de março de 2022 às 11h30 na igreja Santa 
Cruz. A familia vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

FÁBRICA DE MÓVEIS (SEM PINTURA)
Procura 12 pessoas para diferentes 

departamentos. Nenhuma 
experiência necessária, 

treinamento gratuito fornecido.
Salário inicial: 16$/h, 

segundo a experiência. Deve falar 
Deve falar inglês ou francês.
Por favor, inscrevem-se no:

4960 rua Bourg, St-Laurent, H4T 1J2
De 2ª-feira até 6ª-feira

10h-meio-dia

514-737-5828

Precisa-se de empregados para 
fazer limpeza situado na 

zona de Dorval e Pointe-Claire.
Com ou sem experiência.

Ter um carro é uma mais-valia.
Contactar Joe Pimentel

514-708-6554

 

 

Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available: 

• Servers 
• Bartenders 
• Host/ess 
• Cooks 
• Dishwasher 

Please call 514.333.1000 

info@lechateauroyal.com 

 

"Chateau Royal" está a procura de profissionais de hospitalidade. Estão disponíveis as seguintes posições:
Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available:

• Servidores | Servers
• Bartenders
• Hospedeiro/a | Host/ess
• Cozinheiros | Cooks
• Lava-louças | Dishwasher

Por favor, ligue para 514-333-1000
info@lechateauroyal.com
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 69 28 22 3 3
2-Liverpool 63 27 19 6 2
3-Chelsea 53 26 15 8 3
4-Arsenal 48 25 15 3 7
5-Man. United 47 28 13 8 7
6-West Ham 45 28 13 6 9
7-Tottenham 45 26 14 3 9
8-Wolverhampton 40 27 12 4 11
9-Southampton 35 27 8 11 8
10-Crystal Palace 33 28 7 12 9
11-Aston Villa 33 26 10 3 13
12-Leicester City 33 25 9 6 10
13-B&H Albion 33 27 7 12 8
14-Newcastle 28 26 6 10 10
15-Brentford 27 28 7 6 15
16-Leeds United 23 27 5 8 14
17-Everton 22 25 6 4 15
18-Burnley 21 26 3 12 11
19-Watford 19 27 5 4 18
20-Norwich City 17 27 4 5 18

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Milan 60 28 18 6 4
2-Internazionale 58 27 17 7 3
3-Napoli 57 28 17 6 5
4-Juventus 53 28 15 8 5
5-Roma 47 28 14 5 9
6-Atalanta 47 27 13 8 6
7-Lazio 46 28 13 7 8
8-Fiorentina 43 27 13 4 10
9-Hellas Verona 41 28 11 8 9
10-Sassuolo 39 28 10 9 9
11-Torino 34 27 9 7 11
12-Bologna 33 27 9 6 12
13-Empoli 32 28 8 8 12
14-Udinese 32 27 7 11 9
15-Sampdoria 26 28 7 5 16
16-Spezia 26 28 7 5 16
17-Cagliari 25 28 5 10 13
18-Venezia 22 27 5 7 15
19-Genoa 18 28 1 15 12
20-Salernitana 15 27 3 6 18

 P J V E D
1-Paris SG 62 27 19   5   3
2-Nice 49 27 15   5   7
3-Marseille 47 27 13   8   6
4-Rennes 46 27 14   4   9
5-Strasbourg 44 27 12   8   7
6-Nantes 42 27 12   6   9
7-Lille 42 27 11   9   7
8-Monaco 41 27 11   8   8
9-Lyon 41 27 11   9   7
10-Lens 40 27 11   7   9
11-Montpellier 37 27 11   4 12
12-Brest 35 27   9   8 10
13-Stade de Reims 32 27   7 11   9
14-Angers 29 27   7   8 12
15-Clermont 28 27   7   7 13
16-Troyes 25 27   6   7 14
17-Saint-Étienne 25 27   6   7 14
18-Lorient 24 27   5   9 13
19-Metz 22 27   4 10 13
20-Bordeaux 22 27   4 10 13

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 59 25 19   2   4
2-B. Dortmund 50 24 16   2   6
3-B. Leverkusen 45 25 13   6   6
4-Hoffenheim 43 25 13   4   8
5-RB Leipzig 41 25 12   5   8
6-SC Freiburg 41 25 11   8   6
7-FC Union Berlin 37 25 10   7   8
8-FC Köln 36 25   9   9   7
9-Mainz 34 24 10   4 10
10-E. Frankfurt 34 25   9   7   9
11-VfL Bochum 32 25   9   5 11
12-Wolfsburg 31 25   9   4 12
13-B. M´gladbach 27 25   7   6 12
14-FC Augsburg 26 25   6   8 11
15-A. Bielefeld 25 25   5 10 10
16-Hertha BSC 23 25   6   5 14
17-Stuttgart 22 25   5   7 13
18-Greuther Fürth 14 25   3   5 17

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 63 27 19 6 2
2-Sevilla 55 27 15 10 2
3-Barcelona 48 26 13 9 4
4-Atlético Madrid 48 27 14 6 7
5-Real Betis 46 27 14 4 9
6-Real Sociedad 44 27 12 8 7
7-Villarreal 42 27 11 9 7
8-Athletic 40 27 10 10 7
9-Valencia 36 27 9 9 9
10-Celta de Vigo 35 27 9 8 10
11-Osasuna 35 27 9 8 10
12-Espanyol 32 27 8 8 11
13-Rayo Vallecano 31 26 9 4 13
14-Elche 29 27 7 8 12
15-Getafe 27 27 6 9 12
16-Mallorca 26 27 6 8 13
17-Granada 25 27 5 10 12
18-Cádiz 24 27 4 12 11
19-Alavés 22 27 5 7 15
20-Levante 18 27 3 9 15

Espanha
Liga Santander

OITAVOSOITAVOS
DE-FINALDE-FINAL
 1ª MÃO     2ª MÃO
Sporting (0-5) Man. City    0-5       0-0
Paris SG (2-3) Real Madrid    1-0       1-3
Red Bull S. (2-8) B. München    1-1       1-7
Internazionale (1-2) Liverpool    0-2       1-0
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        0-1 17/03  15:00
Real Betis-E. Frankfurt        1-2 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

Fernando Santos anuncia convocados para os playoffs a 17 de março
O selecionador português, Fernando Santos, vai 

anunciar em 17 de março a lista de convocados para o 
'play-off ' de acesso ao Campeonato do Mun-
do Qatar2022, informou hoje a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF). Portugal de-
fronta a Turquia em 24 de março, no Estádio 
do Dragão, Porto, e, em caso de sucesso, irá 
depois bater-se com o vencedor do desafio 
entre a campeã europeia, Itália, e a Macedónia do Nor-
te, cinco dias volvidos no mesmo palco.

Também em 17 de março, na Cidade do Futebol, 
Oeiras, o responsável técnico pela seleção portuguesa 

de sub-21, Rui Jorge, vai anunciar o lote de 
jogadores eleitos para os jogos do Grupo D 
da fase de qualificação para o Campeonato da 
Europa Geórgia/Roménia2023.

Os sub-21 recebem a Islândia em 25 de mar-
ço, em Portimão, e visitam em seguida a cida-

de grega de Tripoli para o desafio frente à congénere 
helénica, marcado para 29 de março.

Raphaël Guerreiro
testa positivo à covid-19
O futebolista internacional português Ra-

phaël Guerreiro testou positivo à covid-19 
e está a cumprir isolamento, confirmou esta 

terça-feira o Borussia Dortmund, clube que o late-
ral-esquerdo representa.

«Guerreiro e Hummels ausen-
tes dos treinos. O defesa Ra-
phaël Guerreiro testou positivo 
ao coronavírus. O resultado do 
teste de Mats Hummels, que 
já estava em confinamento tal 
como Guerreiro, devido a sinto-
mas gripais, ainda está penden-

te», refere o Dortmund, em comunicado. O emblema 
germânico «deseja a Guerreiro a continuação da au-
sência de sintomas e uma rápida recuperação». Até 
esta altura, e desde 2020, não era conhecido qualquer 
teste anterior positivo de Guerreiro, que poderá, ape-
sar da infeção, estar recuperado para eventual chama-
da ao play-off de acesso ao Mundial 2022 ao serviço da 
seleção nacional.

CHAMPIONS: SPORTING 0-0 MANCHESTER CITY

Sporting despediu-se da Champions 
com um Empate em Manchester
Era um jogo para limpar a imagem de um lado, 

era um jogo para preparar o futuro imediato 
do outro. Manchester City e Sporting tinham 

90 minutos para discutir um resultado que, sabia-
-se, não ia mudar em nada o rumo da eliminatória. 
Para se perceber como o campeão inglês olhou para 
a partida, aos 70 minutos, Ederson deu lugar a Scott 
Carson que se estreou na baliza dos citizens na tem-
porada.

Ainda assim, defrontar uma das melhores equipas do 
mundo tem de ser encarado como uma oportunidade 
para medir a qualidade de uma equipa. A distância do 
Sporting para o topo do mundo fica, portanto, algures 
entre o 5-0 de Alvalade e o score desta noite. Fica entre 
uma equipa que cometeu vários deslizes na primeira 
mão e uma que foi bem organizada a defender e que 
ganhou uma boa notícia: Marcus Edwards.

Os adeptos do Sporting e a dupla de Amorim
Antes do jogo, das táticas e escolhas…os adeptos. Os 

do ManCity encheram o estádio, os do Sporting fize-
ram-se notar. Nesse sentido, foi uma deslocação repre-
sentativa do mundo leonino no seu todo, o que permi-
tiu que num cantinho do Etihad se sentisse Alvalade.

As bancadas tiveram mais interesse e emoção do 
que o relvado em vários períodos do encontro. Com 
protagonistas de fora nos dois lados, os onzes iniciais 
trariam sempre novidades. Guardiola lá arranjou um 
lateral-direito, Amorim apostou em Tabata para a du-
pla no meio-campo com Ugarte. Slimani e Paulinho 
voltaram a juntar-se num ataque, como fizeram frente 
ao Marítimo.

O primeiro tempo foi jogado numa toada desinte-
ressante. Ou seja, não houve emotividade na partida. 
Houve muita posse de bola dos citizens, o que não é 
novidade, e muita organização e solidariedade leoni-
na. Riscos? Poucos. Isso com a coordenação do Spor-
ting sem bola retirava frenesim a um ataque inglês que 
só não tinha marcado em Paris.

A estatística comprovava a ideia, havia poucos re-
mates na partida e só por uma vez existiu sensação de 
golo: Adán negou-o de forma corajosa a Sterling.

Até que enfim que isto se agita
Havia a expectativa de algumas estreias nesta noi-

te e o jogo foi necessariamente mais mexido quando 
Guardiola deixou Bernardo Silva no balneário e deu 
ao jogo Mahrez. O argelino agitou a partida, deu a Ga-
briel Jesus um golo – viria a ser anulado – e o leão ti-
nha, agora, mais dificuldades para defender-se. Ruben 
Amorim respondeu e foi aí que, provavelmente, reside 
a principal novidade da noite de Manchester, muito 
mais do empate: Marcus Edwards entrou muito bem 
no jogo e deixou o Sporting à beira de uma vitória.
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1-FC Porto 67 25 21   4   0 63 19
2-Sporting 61 25 19   4   2 49 16
3-Benfica 57 25 18   3   4 65 23
4-SC Braga 46 25 13   7   5 41 24
5-Gil Vicente 42 25 11   9   5 36 25
6-Vitória SC 33 25   9   6 10 35 34
7-Marítimo 32 25   8   8   9 30 32
8-Estoril Praia 31 25   7 10   8 28 30
9-Portimonense 29 25   7   8 10 25 28
10-Santa Clara 29 25   7   8 10 30 43
11-Paços de Ferreira 27 25   6   9 10 22 31
12-FC Famalicão 26 25   6   8 11 32 40
13-Boavista 26 25   4 14   7 31 39
14-FC Vizela 24 25   5   9 11 27 43
15-FC Arouca 22 25   5   7 13 23 45
16-CD Tondela 21 25   6   3 16 31 48
17-Moreirense 20 25   4   8 13 23 40
18-Belenenses SAD 16 25   3   7 15 15 46

 PTS  J V E    D GM   GS

25ª JORNADA

1-Casa Pia 52 25 16   4   5 35 13
2-Rio Ave 48 25 14   6   5 40 27
3-Benfica B 47 25 14   5   6 46 27
4-GD Chaves 44 25 12   8   5 38 25
5-Feirense 44 25 13   5   7 36 25
6-Nacional 38 25 10   8   7 39 30
7-Leixões 36 25 10   6   9 32 28
8-FC Penafiel 35 25   9   8   8 25 29
9-CD Mafra 33 25   8   9   8 29 30
10-FC Porto B 33 25   8   9   8 35 36
11-Est. Amadora 33 25   9   6 10 37 42
12-Vilafranquense 29 25   7   8 10 31 36
13-Farense 28 25   6 10   9 30 34
14-Trofense 27 25   6   9 10 23 29
15-Académico de Viseu 27 25   7   6 12 21 37
16-SC Covilhã 20 25   3 11 11 20 39
17-Varzim 19 25   3 10 12 17 31
18-Académica OAF 15 25   3   6 16 28 44

     PTS  J V  E  D GM GS

04/03 Gil Vicente 0-0 E.Praia
05/03 Boavista 1-1 SC Braga
  Portimonense 1-2 Benfica
  Sporting 2-0 FC Arouca
06/03 Moreirense 0-1 Marítimo
  P. de Ferreira 2-4 FC Porto
  Vitória SC 2-1 Famalicão
  Santa Clara 3-1 FC Vizela
07/03 CD Tondela 1-1 Belenenses

26ª JORNADA
11/03 Benfica 15:15 FC Vizela
12/03 Famalicão 10:30 Santa Clara
  E.Praia 10:30 Portimonense
  FC Arouca 13:00 P. de Ferreira
  Belenenses 15:30 Boavista
13/03 Marítimo 10:30 Vitória SC
  FC Porto 13:00 CD Tondela
  SC Braga 15:30 Gil Vicente
14/03 Moreirense 15:15 Sporting

25ª JORNADA
05/03 A. de Viseu 0-4 E. Amadora
  Nacional 1-1 SC Covilhã
06/03 Feirense 0-1 Leixões
  FC Penafiel 2-1 GD Chaves
  FC Porto B 3-3 Académica
  Benfica B 1-2 Varzim
  Trofense 1-1 Farense
07/03 Vilafranquense 1-2 Rio Ave
08/03 Casa Pia 3-1 CD Mafra

26ª JORNADA
11/03 Académica  13:00  Benfica B
  Varzim 13:00  A. de Viseu
12/03 E. Amadora 6:00 Feirense
  Rio Ave 9:00 FC Penafiel
13/03 Farense 6:00 FC Porto B
  CD Mafra 9:00 Nacional
  GD Chaves 9:00 Casa Pia
  SC Covilhã 10:30 Trofense
14/03 Leixões 14:30 Vilafranquense

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

FPF
Taça de
Portugal

TODAS QUINTAS-FEIRAS ÀS 18HTODAS QUINTAS-FEIRAS ÀS 18H

"FICAR PARA A PRÓXIMA ÉPOCA? É FÁCIL RESPONDER, TENHO CONTRATO"
O treinador do Sporting, Rúben Amorim, fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, a contar para a 
segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O técnico leonino desvalorizou as baixas no adversário, salientando que os cityzens têm joga-
dores suficientes para colmatar as ausências. Sobre o encontro, Amorim disse que a equipa vai entrar em campo para alcançar um resultado, e abriu a 
porta à estreia na equipa principal dos dois jovens da formação que levou na convocatória. Sobre o futuro, Amorim deixou a garantia de que irá continuar 
no Sporting na próxima temporada, destacando que já está, inclusive, a preparar a nova época.

LIGA EUROPA: FC PORTO 0-1 LYON

Dragão sem fôlego quase
ganhou vida no último suspiro
Um dragão com alguma arte, mas sem fôlego, 

perdeu esta tarde com o Lyon, por 1-0, e tem 
uma montanha para escalar dentro de uma 

semana, ali bem perto dos Alpes, para virar o avesso 
estes oitavos de final da Liga Europa.

Antes de tudo, o final. Porque foi aí que o líder da 
Liga Portuguesa quase ganhou vida num último suspi-
ro, com Mbemba a marcar, mas o então golo do empa-
te a ser invalidado aos 95m por fora de jogo.

Puxando o filme atrás, numa tarde de temporal, o FC 
Porto entrou com a roupagem dos últimos tempos: 
um 4-3-3 que Conceição tem testado, com Taremi a 
descair sobre a esquerda e Pepê na outra ala no apoio a 
Evanilson. Já o Lyon apresentava-se num 4-4-2 com o 
artista Lucas Paquetá a deambular nas costas de Dem-
bélé ou por vezes a subir para fazer pressão na saída de 
bola portista.

O Lyon mostrava mais disponibilidade física no 
meio-campo e mais profundidade nas transições. 
Com Ndombélé e Dembélé ao meio e na frente, respe-
tivamente, como esteios do futebol possante da equipa 
de Peter Bosz.

O futebol mais rendilhado dos dragões, com Vitinha, 
Otávio e Uribe a meio-campo foi chegando não mais 
do que para equilibrar as contas com um adversário 
que apresentou para lá de tudo maior frescura física. 
Teve mais 48 horas de descanso e isso notou-se.

Ainda assim, o equilíbrio ao intervalo era evidente: 
51%-49% em posse de bola, 7-7 em remates – 50%-
50% e 15-11 no final do jogo – a acompanhar dois re-
dondos zeros no marcador.

A segunda parte trouxe duas novidades. Desde logo, 
a estreia de Rúben Semedo, que entrou para render 
Pepe, fisicamente condicionado. Além disso, Concei-
ção abdicou do 4-3-3 para apostar num 4-4-2, com Ta-
remi a deixar de estar descaído sobre a esquerda para 
se juntar a Evanilson, recuando Pepê para uma linha 
de quatro no setor intermédio. Ofensivamente o Lyon 
não perdeu vitalidade, ao contrário do FC Porto, cada 
vez mais em esforço e com vários jogadores em que-
bra física. O resto foi com o VAR. À hora de jogo, que 
à passagem da hora de jogo validou o golo ao Lyon e 
cinco minutos depois reverteu uma grande penalidade 
por mão na bola.

Em ambos os casos, o mesmo protagonista: Lucas Pa-
quetá. Antes do castigo revertido, o internacional bra-
sileiro atirou para o 1-0 ao disparar cruzado na área 
após combinação de Ekambi e Dembélé.

Em desvantagem, Conceição lançou Toni Martínez, 
Galeno e Fábio Vieira: perder em casa não é opção 
quando objetivo é chegar aos quartos da Liga Europa.

Vieira ainda tentou sacar um coelho da cartola, numa 
combinação cheia de souplesse aos 83m, que termi-
nou com um remate sobre a barra. Logo a seguir, Toni 
Martínez cavalgou sobre a esquerda e serviu Galeno 
para uma finalização a rasar o poste.

Entraram bem os suplentes. Ainda assim, um Lyon 
mais retraído segurou a vantagem. E quando foi preci-
so estava lá o internacional português Anthony Lopes 
seguríssimo na baliza.

Com os golos fora a já não servirem de critério de 
desempate, e mesmo sem Otávio (castigado), seria 
demasiado fatalista considerar que a eliminatória não 
pode ser virada em França.

Será, porém, preciso uma grande noite europeia do 
FC Porto. E capacidade física, que a profundidade 
qualitativa do plantel poderia dar numa altura destas 
da época em que a equipa está envolvida em mais duas 
frentes internas. Será esta uma boa altura para recor-
dar as palavras de Conceição, no final do mercado de 
um inverno em que perdeu Luis Díaz, já depois de ter 
ficado sem Sérgio Oliveira e Corona. «Os objetivos 
têm de ser reformulados», disse então, no que foi en-
tendido como uma forma de apontar baterias para a 
reconquista da Liga Portuguesa.

O que era um alerta bem pode tornar-se numa pro-
fecia.
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