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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#42

LE 17 MARS, 2022

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

Importador de especiarias
Arthur Sousa

514 332.6455

FAVAFAVA
VERDE VERDE 

CONGELADACONGELADA
FERMAFERMA

339898
750G750G

Convidamos todos os residentes a 
investidura da circunscrição de 
Maurice-Richard (antiga Créma-

zie) a assistirem ao lançamento da candi-
datura da Rosa Pires par Québec Solidai-
re, dia 18 de março, às 18h00 no Centro 
Solidarité Ahuntsic situado no 10 780 rue 
Laverdure, Montreal. Venham conhecer, 
a candidata ao serviço da comunidade 
portuguêsa. Para confirmar a sua presen-
ça, ligue para: 

514-701-4982

Convite paraConvite para
a comunidadea comunidade

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORANOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA
As grandiosas festas do Senhor Santo CristoAs grandiosas festas do Senhor Santo Cristo  
dos Milagres vão ser realizadas 21-22 de maiodos Milagres vão ser realizadas 21-22 de maio

CARNE DE VACACARNE DE VACA
PARA ASSARPARA ASSAR

444949
LBLB

CAVALAS CONGELADA CAVALAS CONGELADA 

224949
LBLB

PRATO DO DIAPRATO DO DIA
NA SEXTA FEIRANA SEXTA FEIRA

ARROZ DE POLVOARROZ DE POLVO

1-0
FESTA DA MULHERFESTA DA MULHER

MATANÇA NAMATANÇA NA
HOCHELAGAHOCHELAGA

BENFICA DOS MILHÕESBENFICA DOS MILHÕES
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AGENDA COMUNITÁRIA

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022
(JANTAR/DANÇANTE)
Ementa:Sopa, osso Buco ou 
salmão grelhado & sobremesa
Haverá música & dança
Preço: Sócio: 22 jantares
            Não Sócio 25 jantares

SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 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
SÁBADO, 2 DE ABRIL 2022

A Filarmónica Portuguesa de Montreal 
organiza a sua festa tradicional no sá-
bado 2 de abril de 2022 às 19h. Haverá 
muitas boas,... música, comida, gentes.
Preço: 25 músicos.
Para reservas contactar: 
José Machado 514-803-4686
ou Wilson Raposo: 514-826-2291

EUROPA E UCRÂNIA ENTRE O TEXTO E O
CONTEXTO DE UMA HISTÓRIA MAL-CONTADA

A Paz voltará à Europa quan-
do a Ucrânia e a Europa se 
tornarem independentes

Os ciclones vindos da Rússia e dos 
EUA começaram por varrer a Ucrânia e por colocar 
as populações europeias ao sabor dos ventos. Quanto 
aos políticos, que se encontram em lugares mais altos, 
esses assumiram sobretudo as funções de cata-ventos 
da OTAN/USA! 

Com a invasão russa na Ucrânia criou-se uma cena 
tão trágica que fez renascer os velhos demónios da luta 
entre capitalismo (mundo livre) e socialismo (mundo 
controlado), entre Ocidente e Oriente… no cenário te-
mos a guerra quente e no público temos a guerra fria! 
Uns com armas de fogo outros com armas da opinião, 
tudo “fardado” ao serviço do Bloco Russo ou do Bloco 
OTAN e tudo isto à margem dos interesses da Ucrânia 
e da Europa! 

Tudo olha agora só para a fogueira não se interessan-
do por quem acarretou ou acarreta a lenha!... uma al-
ternativa insatisfatória: sair de um poderio militar para 
entrarem noutro, quando o óbvio seria entrar numa 
Europa livre emancipada dos blocos; a verdadeira op-
ção seria uma União Europeia, que não existe como 
verdadeira entidade europeia promissora de futuro, 
dado ter-se tornado no braço estendido americano 
OTAN. A tragédia ucraniana, tomada a sério, levaria a 
Bela Adormecida Europa a acordar! A Europa tem que 
assumir-se a si mesma e aprender a andar pelo próprio 
pé! Só então será equilibrada e poderá tornar-se num 
luzeiro de uma política da paz para o mundo…

…. Em concreto, esta guerra é uma intervenção con-
tra toda a Europa!

Mas se olhamos para a Ucrânia, a sua indecisão in-
terna espelha a indecisão europeia na sua expressão de 
estar sem ser. É irresponsável continuar a agir-se se-
gundo a divisa emocional: o inimigo do meu amigo 
meu inimigo é!...

…. Respira-se no ar um desejo de unilateralidade nas 
posições enquanto a UE se esconde sob o manto da 
irresponsabilidade tornando-se também ela cúmplice 
do que acontece na Ucrânia e na UE!

A Ucrânia é uma nação independente, mas com o 
pobre destino de se encontrar na zona ciclónica onde 
o Ocidente e o Oriente se digladiam. No meio de tudo 
isto quem perde é a Ucrânia e a Europa. Mas isto deve 
ser ocultado aos europeus!

De facto, em terreno ucraniano já há anos se dava 

uma guerra-civil: uma guerra representativa dos inte-
resses da Rússia, por um lado, e dos EUA, por outro, 
e com uma Europa que não é carne nem peixe e por 
isso se encosta à NATO que a impede de poder crescer 
e aparecer de maneira pacifica e complementar numa 
estratégia comum de paz que poderia ir de Lisboa até 
aos Urais…

Cada lado pensa ser o bom, lutando um contra o ou-
tro, sem pensar que o bom se torna mau e no fim só se 
safam os maus à custa do sofrimento do povo e de uma 
Europa adiada…

… por anda o povo?! Ele anda, por aí desgarrado, à 
procura de um regaço seja na Ucrânia, na Europa ou 
na Rússia!...

… faz lembrar o da pandemia Covid-19, onde, olhe-
-se para onde se olhar, em vez de rostos humanos, só 
se veem máscaras e no que toca ao imbróglio da Ucrâ-
nia, olhe-se para onde se olhar, em vez de cabeças só se 
avistam barretes e chapéus! 

Nesta estratégia toda a informação é dada no sentido 
de não se compreender o que verdadeiramente se pas-
sou e se passa! Ao poder importa-lhe, com os seus acó-
litos da imprensa, espalhar o medo e a confusão entre 
o povo para não serem chamados à responsabilidade.

Toda a gente fala sem ouvir o que a Rússia quer, o que 
quer a Ucrânia, o que quer a Europa e o que querem os 
USA; uns e outros também não querem saber do que 
se tem feito de mal (por fazer ou por deixar de fazer) à 
Europa, à Ucrânia,  à Rússia, à EU e à própria NATO! 
…

O mesmo erro que cometeu a Alemanha aquando da 
Reunificação alemã! Esta, em vez de aproveitar-se da 
oportunidade para começar a andar com os próprios 
pés e com a Europa, preferiu encostar-se à avalanche 
anglo-saxónica e deste modo atraiçoar a vocação ge-
nuína europeia; o mesmo tem estado a acontecer na 
Ucrânia (transformada num cavalo troiano da Rússia 
e da OTAN/USA! Nós abdicamos de sermos europeus 
e a Ucrânia foi vitimada pela falta desta consciência. 
Tudo leva a crer que uma Europa arrastada pelos USA 
e orientada pela Alemanha (ver: Viragem na Ordem 
Europeia  https://antonio-justo.eu/?p=7138 ) persistirá 
na sua decadência e autodestruição…

É muito questionável o facto de, quando a Guerra 
Fria terminou e o Pacto de Varsóvia se dissolveu, a 
OTAN ter continuado. A Europa só pode acordar e vir 
a si própria quando a OTAN se dissolver…

Por um lado, os USA queriam uma Rússia vencida 
e humilhada como se prevê da expressão pública de 
Obama quando disse que a Rússia era apena uma po-
tência regional…
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CARICATURA DA SEMANA

CRÓNICA

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Alguns impactos económicos

A guerra na Ucrânia traz à luz 
do dia vários problemas a ní-
vel económico que causam e 

continuarão a causar impacto junto 
do consumidor. 

Certamente o nível desses impactos 
será diferente em termos geográficos e de interdepen-
dências económicas, mas haverá efeitos um pouco por 
todo o globo já que há preços que são estabelecidos 
em sede de mercados globais, ou seja, dependem da 
lei da oferta e procura global. Esta realidade leva a que 
regiões que até são autossuficientes em determinada 
matéria-prima veem os preços também subir por força 
indireta dos preços internacionais. Não nos iludamos: 
a continuidade deste conflito trará alguns choques a 
nível económico e até financeiro; em países como 
Portugal com uma elevada dívida e com problemas 
de fornecimento afetando as importações e exporta-
ções a nível global certamente terá um efeito negativo, 
tomando por exemplo o preço dos combustíveis que 
em Portugal subiu e sobe de tal maneira que implicará 
certamente aumentos nos restantes produtos e servi-
ços. No caso de Portugal, como já referi aqui inúme-
ras vezes assim como por jornalistas, comentadores e 
profissionais especializados na área económica, os úl-
timos anos foram perdidos numa ilusão que agora ata 
as mãos do governo em torno das dificuldades que se 
levantam a nível internacional.

Mas há um aspeto no meio de tudo isto que importa 
observar e meditar sobre ele para o futuro: a ética nas 
relações comerciais, com os devidos impactos econó-
micos e políticos. Nos meios diplomáticos já transpi-
rou a forma como a China usa as dependências econó-
micas e financeiras que cria para influenciar decisões 
geoestratégicas. O caso mais relevante foi da Austrália 
que subitamente mudou completamente o seu com-
portamento face à China face a alegadas pressões di-
plomáticas. No caso da Europa, a demasiada depen-
dência energética da Rússia por parte de alguns países 
europeus nomeadamente a Alemanha, peso pesado na 
União Europeia, revela-se agora neste conflito onde a 

Alemanha navega perigosamente entre a necessidade 
de se posicionar fortemente contra a Rússia mas ao 
mesmo tempo encontra-se à mercê de um lunático 
que não se incomoda em arrastar a desgraça a outros 
seres humanos por mera ambição política. As diversas 
empresas que fecharam as suas dependências na Rús-
sia vem revelar, ainda que devamos reconhecer por 
pressão da opinião pública, que a ética nas relações co-
merciais tem que começar a ter um peso relevante pois 
as consequências cedo ou tarde se revelarão. 

A ética deve se sobrepor ao jugo da expansão descon-
siderada e lucro fácil. A União Europeia tem sido, nes-
te campo, muito ingénua pois tem ignorado os sinais 
de há muito tempo emitidos pelo lunático que domina 
o Kremlin, contrariamente a muitos artigos e comen-
tários nos media que se interrogam sobre o que se pas-
sará com ele. Desde há muito tempo que se viu pelo 
seu comportamento o que ele era. 

Talvez a União Europeia e a comunidade internacio-
nal tenham tido a boa intenção de pensar que o satis-
fariam com relações comerciais abertas, mas a forma 

como Putin sempre reagiu face a qualquer contrarie-
dade, assim como as tão insólitas como ousadas tenta-
tivas de assassinato em países terceiros de dissidentes 
russos nos últimos anos vinham apenas confirmar a 
mentalidade e a (i)moral reinantes. As empresas, em 
particular as grandes multinacionais, têm de assumir 
o seu papel social e este aspeto social engloba neces-
sariamente a avaliação ética dos parceiros com que se 
relacionam, pois as suas dimensões trarão necessaria-
mente implicações nas suas sociedades de origem.
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Sexta-feira 11 de março de 
2022 na Associação Portu-
guesa do Canadá situada no 

4170, Saint-Urbain em Montreal, 
a primeira casa portuguesa no Canadá, celebrou em 
grande o Dia Internacional da Mulher de uma ma-
neira sensacional.

O dia 8 de Março foi escolhido para lembrar as con-
quistas sociais, económicas e políticas das grandes 
lutas femininas pela igualdade dos direitos, além de 
procurar melhores condições de trabalho e condições 
de vida, sobretudo a necessidade das mudanças pela 
igualdade e direitos das mulheres.

Foi sem dúvida uma noite bem passada entre nós 
mulheres, continua a ser importante a celebração des-
te dia na nossa comunidade, hoje, mais do que nunca a 
nossa luta pela PAZ, pelo RESPEITO e DIGNIDADE.

Iniciamos o jantar fazendo um brinde homenagean-
do as Mulheres presentes, e ao mesmo tempo as mu-
lheres da Ucrânia, as mulheres de hoje, as mulheres de 
ontem, e as mulheres de amanha.

Logo a seguir do jantar prestamos homenagem a Ana 
Medeiros, neste dia especial para nós, sempre gosto 
de fazer uma surpresa de homenagear e reconhecer 
"MULHERES QUE TRABALHAM PARA O BEM DA 
NOSSA COMUNIDADE, reconhecer os seus serviços 

Comemorando o Dia Internacional Da Mulher
na APC em solariedade com a Ucrânia

FRANCISCA REIS
Diretora do jornal
A Voz de Portugal

voluntários prestados em prol da nossa comunidade. 
Quando agente faz coisas com carinho e dedicação, e, 

sobretudo, serviços de voluntáriado e isso foi a "Hora 
de Reconhecimento" para a nossa amiga Ana Medei-

ros que trabalha muito no lado profissional mas tinha 
sempre tempo para ajudar e enriquecer a nossa comu-
nidade com tudo o que ela fazia, e, que faz ainda.

Apresentei pela primeira vez, em palco, uma nova 
estrela na nossa comunidade, com a sua linda voz, a 
Marly Pimentel.

A noite foi abrilhantada pelo o "Trio" Eddy Sousa, DJ 
XMEN e Tony Michael. Foi um "show" excelente como 
já é de costume na Associação Portuguesa do Canadá.

 Não podia faltar a presença da nossa Rainha do Fado 
Jordelina Benfeito que cantou e nos alegrou com os 
seus fados. 

Só me resta agradecer a' equipa da cozinha da APC 
que preparou uma ementa deliciosa e que também 
apresentou uma decoração linda em solidariedade 

com a Ucrânia, as mulheres levaram um cravo azul ou 
amarelo em homenagem a todas as mulheres que lu-
taram no passado e as mulheres que ainda lutam hoje 
em dia.

É importante de notar de não esquecer que vamos 
ter uma linda reportagem no programa televisivo A 
Voz de Portugal da FPTV|SIC, que vai ser apresentado 

quinta-feira às 20h e sexta-feira às 23h30 em repetido. 
Se não tem este canal telefona para BELL, VIDEO-
TRON, COGECO, ROGERS OU SHAW para poder 
ter a oportunidade de ver um programa dinâmico e 
espetácular com as nossa equipa de mulheres.

VIVA AS MULHERES!
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Matança do Porco no Centro de Hochelaga

Nos meus tempos de criança e até 
mesmo de adolescente, o dia de 
matança era sempre ocasião de 

festa. O cheiro do chamuscar o porco, o da gordura a 
derreter, o das morcelas a fritar e o do sarapatel eram 
uma verdadeira delícia. 

À procura desses cheiros e sabores, fui sábado passa-
do até ao Centro Comunitário em Hochelaga (APES) 
regalar-me com uma sopa caseira, chouriço, inhames, 
batata doce, febra e a morcela à moda da terceira que 
eu adoro. Com a sala repleta, Filomena Coelho, a in-
cansável presidente, agradeceu todos os presentes e 
ao mesmo tempo 
iniciou o nosso sa-
boroso jantar. O 
serão, como sem-
pre, esteve anima-
díssimo.

Depois do jantar, 
iniciou-se umas 

brincadeiras com alguns músicos e houve algumas 
boas desgaradas e cantadeiras.No final, o nosso chefe 
de redação Mário Carvalho entrou no palco e iniciou 
uma desgarada com Manuel de Fátima Costa que foi 
espetáculo e foi de rir. 

Foi uma linda noite muito bem divertida, e que abriu 
as portas para uma vida associativa normal. E, viu-se 
que precisamos mesmo isso, rir e divertir-se, parabéns 
a direção por este lindo momento e que haja muito 
mais. Espero que volta a acontecer e, Viva a Matança 
na Hochelaga.
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Desolador

Ninguém neste mundo pode 
ficar indiferente ao que se 
está a passar na Ucrânia, 

cuja crise humanitária fere, de forma 
fulminante, qualquer ser humano, que olha para tão 
horrendos causadores de extrema preocupação e pro-
funda tristeza a quase toda a gente.

A fuga da população ucraniana tem atingido núme-
ros assustadores e na Polónia, os refugiados têm vindo 
a aumentar, com uma média de 50 mil pessoas por hora 
a entrar no país, o que diz bem da dimensão desta ca-
tástrofe, em que o Presidente ucraniano denuncia, de 
forma vigorosa, todos os dias, os crimes de guerra, nin-
guém entendendo como é possível bombardear, sob o 
pretexto de ser um alvo militar, um hospital pediátrico, 
em Mariupol, uma cidade onde já morreram milhares 
de civis. "Ataque direto das tropas russas a maternidade. 
Há pessoas, crianças, debaixo dos escombros. A atro-
cidade! Quanto tempo mais o mundo será cúmplice, 
ignorando este terror? Fechem o espaço aéreo já", de-
nunciou o Presidente Zelensky. Quem poderá pôr fim 
a este derramamento de sangue sem sentido e à resis-
tência das forças armadas ucranianas, sem ser a própria 
Rússia, que olha para o lado e parece insensível à devas-
tação que entra a cada hora pelas nossas casas dentro, 
pelas televisões? A própria Casa Imperial da Rússia veio 
a público dizer que reconhece plenamente a indepen-
dência e soberania de todos os estados formados após o 
colapso da URSS, e está convencida de que todos os po-
vos historicamente pertencentes ao espaço civilizado do 
antigo Império Russo estão unidos pelo conceito de Da 
Peregrinação no mais elevado sentido espiritual e cul-
tural da palavra. Para Maria Vladimirovna é assustador 
e doloroso ver como durante 8 anos o sangue daqueles 
que foram confrontados por irmãos e irmãs, pais, avós 
e bisavós dos quais juntos protegeram a pátria comum, 
como os civis morrem e sofrem, com as lágrimas dos 
pais, derramadas sobre os túmulos sagrados dos seus 
filhos. Agora, o curso das atuais ocorrências tem levado 
a choques ainda maiores. A Casa Imperial Russa não 

se considera no direito de fazer declarações de nature-
za política, porque, no seu entender, nas circunstâncias 
atuais, não tem informações suficientes para fazer tais 
avaliações sem o risco de danos involuntários. Mas está 
firmemente segura e irá sempre afirmar que a Rússia e 
a Ucrânia e todos os seus habitantes não podem ser ini-
migos. Isto é tão monstruoso e antinatural quanto o ex-
termínio mútuo de uns aos outros por membros de uma 
família. Como tal, Maria Vladimirovna e o seu filho e 
herdeiro, o grão-duque Georgiy Mikhailovich e a sua 
esposa, a duquesa Victoria Romanovna, estão a rezar 
pela rápida restauração da paz e a promover a angaria-
ção internacional de fundos, num esforço para ajudar as 
vítimas - os feridos, com perda de sangue e proprieda-
des, e os refugiados. Na frente do combate fratricida e 
numa tentativa desesperada para proteger o espaço aé-
reo ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelensky pediu 
ao Ocidente para que decida, o mais rápido possível, 
sobre o envio dos aviões MiG-29, proposto pela Polónia 
para ajudar o país a combater a invasão russa, pelo que 
tem reiterado o pedido urgente. Contudo, o ocidente e 
a Nato excluem a possibilidade de fornecer esses aviões 
de combate à Ucrânia. Pelo lado das sanções económi-
cas, a União Europeia concordou em reforçar as san-
ções decretadas no âmbito da invasão da Ucrânia, vi-
sando nomeadamente oligarcas russos e três bancos da 
Bielorrússia, o que será formalizado rapidamente por 
procedimento escrito. Segundo uma mensagem divul-
gada pela presidência rotativa francesa do Conselho da 
União, os embaixadores dos 27 junto da UE aprovaram 
novas sanções a dirigentes e oligarcas russos e membros 
das suas famílias implicados na agressão russa contra a 
Ucrânia. Também a China vai enviar ajuda humanitária 
para a Ucrânia, incluindo alimentos e bens de primeira 
necessidade, continuando, no entanto, a opor às san-
ções impostas à Rússia. Na cidade portuária ucraniana 
de Mariupol, sitiada pelas tropas russas, os seus habi-
tantes comecem a passar fome. A diplomacia continua 
a não funcionar e teme-se o pior quanto ao uso de ma-
terial bélico comparável a bombas atómicas e o número 
de refugiados que fogem da Ucrânia, de acordo com a 
ONU, já ultrapassa os 2,5 milhões desde 24 de feverei-
ro. Até onde chegará o sofrimento de crianças a chorar 
assustadas e ver outras mortas ou a nascer em bunkers?

CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: Aprenda a dar mais de si aos outros! Saúde: O seu corpo 
precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite 
ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. 

Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, 
Maturidade. Amor: Haverá um clima romântico intenso na sua relação 

afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. 
Aprenda a relaxar. Dinheiro: Não arrisque em negócios que não 
lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Quebre a rotina com a pessoa amada.  Saúde: Não se 

esforce demasiado, pense mais em si.
Dinheiro: Está favorecido e por isso as suas ideias serão bem 
acolhidas. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas 
seja mais compreensivo. Saúde: Poderá estar sujeito a maior pressão. 
Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar as mudanças de humor 

para que elas não interfiram no seu trabalho. Números da Sorte: 
12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de tudo o que o prejudica e que 
está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste 

campo. Dinheiro: As suas capacidades poderão trazer-lhe bons 
resultados no trabalho. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com 

as pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico para 
relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos. Números da 
Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Balança: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: É provável que atravesse um período um 
pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse 
da sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto. 

Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão 
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. Números da 
Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Aproveite bem todos 
os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. 

Descontraia mais! Dinheiro: Conserve os seus bens materiais com zelo e 
cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
Projetos. Amor: Faça um jantar romântico para a sua cara-
metade. Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros 

e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não 
esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Se partilhar os seus problemas com 
alguém em quem confia verá que se sentirá bem mais leve. 

Saúde: Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder 
às suas expectativas. Relaxe um pouco mais.  Dinheiro: Período em que 
terá segurança financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão.
Amor: Organize um convívio em que possa reencontrar os seus 

amigos, com as devidas distâncias e em segurança.
Saúde: Mantenha a calma através da meditação.
Dinheiro: Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho.
Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, mas 
principalmente nos que me parecem ser mais difíceis.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

(colocar imagem da carta n. 39)

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si 
próprio. Assuma o poder sobre a sua vida. Saúde: Tendência 
para problemas de memória. Coma frutos secos, fazem muito 
bem ao cérebro. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu 

dinheiro para não deixar o barco afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 
4, 26, 7, 10

O Teatro, a Censura e a Desinformação
JÚLIO ROLDÃO
A.P. Imprensa
JORNALISTA DESDE 1977

Pouco antes da destituição da 
ditadura portuguesa do Esta-
do Novo, a 25 de Abril de 1974, 

o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra 
(TEUC), então sob a direcção artística do encenador 
Fernando Gusmão, desenvolveu uma espécie de labo-
ratório de teatro com a participação de José Cardoso 
Pires como escritor convidado.

O tema base dessa experiência teatral era o da guerra, 
palavra difícil de usar no nosso país, então envolvido 
numa guerra colonial de três frentes (Angola, Guiné 
e Moçambique), circunstância que determinou que a 
palavra escolhida assumisse um prudente disfarce, no 
caso apresentando-se como sendo a palavra amor.

O objetivo principal era o da escrita de um texto sus-
ceptível de ser representado. Em tempo de censura à 
criação literária, encontrar peças de teatro era tarefa 
muito difícil. O Fernando Gusmão acabara de encenar 
no TEUC a peça "O Asno" de José Ruíbal, cuja primei-
ra versão para português, "O Burro", seria cortada pela 
Censura. Não passou como burro mas passou como 
asno, num truque que a Censura só descobriu mais 

tarde. Neste texto de José Ruíbal, o burro (ou asno) é 
electrónico e é um produto que o tio Sam anda a vender 
pelo mundo fora, em especial nos países subdesenvol-
vidos. A sua representação pelo TEUC, com as mensa-
gens implícitas que a Censura não aprovaria, e a forma 
como o grupo conseguiu tornear a reprovação ao texto 
inicial, indiciava dificuldades para descobrir um texto 
base para um futuro novo espectáculo que pudesse ser 
aprovado. Daí o laboratório de teatro nos moldes já re-
feridos. Estas dificuldades foram, felizmente, superadas 
com a chegada do 25 de Abril e já não foi necessário con-
cluir um texto codificado para ser representado, texto 
onde a palavra amor substituía a palavra guerra. A Cen-
sura da ditadura portuguesa do Estado Novo era fonte 
de desinformação e de fake news, ou seja, de notícias 
falsas na contraditória expressão inglesa. Como disse a 
professora universitária da Universidade de São Paulo, 
Janice Theodoro da Silva, as fake news são aparentadas 
com o Teatro – "dissolvem a relação entre o facto e suas 
formas de representação, separam a realidade da ficção, 
distanciamento necessário na arte da política". E nes-
ta lógica, no contexto actual, se alguém desejar negar o 
facto comprovado de que houve um Holocausto, basta-
rá dizer que ele não existiu num espaço sem perspectiva 
de discussão onde o critério da verdade é o número de 
"gostos" e de cliques que consiga alcançar.

39
7
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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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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

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

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

 

 

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

Como morre uma célula cerebral de uma loura?
Sozinha!!!
Como você afoga uma loira? 
Coloca um espelho no fundo de uma piscina.
Como as loiras tentam matar um peixe?
- Afogando-o!

"Porque as loiras quando viajam de avião não se sentam 
perto da janela?" - Para não desmanchar o penteado.
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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

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.

†

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

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

†

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

OCTAVIO SÁ
1946-2022

MARIA ISABEL 
DE ALMEIDA PINHEIRO

1935-2022
Faleceu em Laval, no dia 8 de 
março de 2022, com 86 anos de 
idade, a senhora Maria Isabel de 
Almeida Pinheiro esposa do já 
falecido senhor Antonio Tavares 
de Bastos Rui, natural de Vale de 
Cambra, Aveiro, Portugal. Deixa 
na dor sua Marinha (Manuel), Mar-
garida (Robert), Licinio (Brigitte) e 
Marcelo (Marie-Josée). 8 netos/as 
e 11 bisnetos/as. Também deixa 
na dor seus irmão Manuel e sua 
irmã falecida Maria Justa, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. Saint-Martin E., Laval 
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar terça-feira 15 de março de 2022 e 
houve uma cerimónia no centro funerário às 14h. A fa-
mília 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 Haja.

Faleceu em Montreal, no dia 11 de março de 2022, com 
75 anos de idade, senhor Octavio Sá esposo de Lucia 
Tavares e Pai do já falecido Rui e irmão já falecido Bal-
bino, natural de Lombinha da Maia, São Miguel, Aço-
res, Portugal. Deixa na dor sua esposa, suas filhas Marli 
(Giovanni Brogno) e Nadia (Steve Reid), seus netos/a 
Nathan, Nicholas, William e Katrina. Também deixa na 
dor seus irmãos/ãs Albano, João, Celina e Alice, cunha-
dos/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 quinta-feira 17 de março de 2022 
das 14h às 21h, sexta-feira das 9h às 11h. O funeral 
terá lugar sexta-feira 18 de março de 2022 às 11h30 na 
igreja Santa Cruz e vai ser sepultado no cemitério No-
tre-Dame-des-Neiges. A missa de 7 dia será celebrada 
sábado 19 de março de 2022 às 18h. A familia vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

Precisa-se de uma caixeira com ou sem experiência. 
Que fala as três línguas seria uma mais valia para o 
emprego. Se gostas de um bom ambiente de trabalho 
com gente simpáticas e um patrão sensacional, é só 
chamar. 514-660-8493

Agência Services Plus inc. procura agente de via-
gens com ou sem experiência, com formação turis-
tica.
-falar Português, francês ou Inglês
-Salário competitivo, objetivos em bonus
Enviar CV por email servicesplus@bellnet.ca

A DPE construção está, neste momento, 
à procura de trabalhadores em renova-
ção, trabalho geral e pintura, salário sen-
gundo a experiência, seguro de grupo 
após 3 meses. 
Contacto Décio Cardoso 450-674-9220 

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FÁBRICA DE ALUMÍNIO DENTRO E FORA
PARA MAIS INFORMACÃO CONTACTO PELO 

TEL.:514-362-1300
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 70 29 22   4   3
2-Liverpool 66 28 20   6   2
3-Chelsea 59 28 17   8   3
4-Arsenal 51 26 16   3   7
5-Man. United 50 29 14   8   7
6-West Ham 48 29 14   6   9
7-Wolverhampton 46 29 14   4 11
8-Tottenham 45 27 14   3 10
9-Aston Villa 36 28 11   3 14
10-Southampton 35 29   8 11 10
11-Crystal Palace 34 29   7 13   9
12-Leicester City 33 26   9   6 11
13-B&H Albion 33 28   7 12   9
14-Newcastle 31 28   7 10 11
15-Brentford 30 29   8   6 15
16-Leeds United 26 29   6   8 15
17-Everton 22 26   6   4 16
18-Watford 22 29   6   4 19
19-Burnley 21 27   3 12 12
20-Norwich City 17 29   4   5 20

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Milan 63 29 19   6   4
2-Napoli 60 29 18   6   5
3-Internazionale 59 28 17   8   3
4-Juventus 56 29 16   8   5
5-Lazio 49 29 14   7   8
6-Roma 48 29 14   6   9
7-Atalanta 48 28 13   9   6
8-Fiorentina 46 28 14   4 10
9-Hellas Verona 41 29 11   8 10
10-Sassuolo 40 29 10 10   9
11-Torino 35 28   9   8 11
12-Udinese 33 28   7 12   9
13-Bologna 33 28   9   6 13
14-Empoli 32 29   8    8 13
15-Spezia 29 29   8   5 16
16-Sampdoria 26 29   7   5 17
17-Cagliari 25 29   5 10 14
18-Venezia 22 28   5   7 16
19-Genoa 19 29   1 16 12
20-Salernitana 16 28   3   7 18

 P J V E D
1-Paris SG 65 28 20 5 3
2-Marseille 50 28 14 8 6
3-Nice 50 28 15 6 7
4-Rennes 49 28 15 4 9
5-Strasbourg 47 28 13 8 7
6-Lille 43 28 11 10 7
7-Nantes 42 28 12 6 10
8-Monaco 41 28 11 8 9
9-Lens 41 28 11 8 9
10-Lyon 41 28 11 9 8
11-Montpellier 38 28 11 5 12
12-Stade de Reims 35 28 8 11 9
13-Brest 35 28 9 8 11
14-Angers 29 28 7 8 13
15-Troyes 28 28 7 7 14
16-Clermont 28 28 7 7 14
17-Lorient 27 28 6 9 13
18-Saint-Étienne 26 28 6 8 14
19-Metz 23 28 4 11 13
20-Bordeaux 22 28 4 10 14

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Bayern München 60 26 19 3
2-B. Dortmund 53 25 17 2 6
3-B. Leverkusen 45 26 13 6 7
4-RB Leipzig 44 26 13 5 8
5-SC Freiburg 44 26 12 8 6
6-Hoffenheim 44 26 13 5 8
7-FC Köln 39 26 10 9 7
8-FC Union Berlin 38 26 10 8 8
9-E- Frankfurt 37 26 10 7 9
10-Mainz 34 24 10 4 10
11-VfL Bochum 32 26 9 5 12
12-Wolfsburg 31 26 9 4 13
13-B. M´gladbach 30 26 8 6 12
14-FC Augsburg 26 25 6 8 11
15-A. Bielefeld 25 26 5 10 11
16-Stuttgart 23 26 5 8 13
17-Hertha BSC 23 26 6 5 15
18-SpVgg Fürth 14 26 3 5 18

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 66 28 20   6   2
2-Sevilla 56 28 15 11   2
3-Barcelona 51 27 14   9   4
4-Atlético Madrid 51 28 15   6   7
5-Real Betis 49 28 15   4   9
6-Real Sociedad 47 28 13   8   7
7-Villarreal 45 28 12   9   7
8-Athletic 40 28 10 10   8
9-Valencia 37 28   9 10   9
10-Celta de Vigo 35 28   9   8 11
11-Osasuna 35 28   9   8 11
12-Espanyol 33 28   8   9 11
13-Rayo Vallecano 32 27   9   5 13
14-Elche 32 28   8   8 12
15-Getafe 28 28   6 10 12
16-Mallorca 26 28   6   8 14
17-Granada 25 28   5 10 13
18-Cádiz 24 28   4 12 12
19-Alavés 22 28   5   7 16
20-Levante 19 28   3 10 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  16:00
Chelsea - Lille    2-0 16/03  16:00
A. Madrid (2-1) Man. United    1-1       1-0
Benfica (3-2) Ajax    2-2       1-0

OITAVOS-DE-FINAL    1ª MÃO     2ª MÃO
FC Porto-Lyon        0-1 17/03  16:00
Real Betis-E. Frankfurt        1-2 17/03  16:00
Sevilla-West Ham        1-0 17/03  16:00
RB Leipzig-S. Moskva      ANU       ANU
SC Braga-Monaco        2-0 17/03  13:45
Atalanta-B. Leverkusen        3-2 17/03  13:45
Barcelona-Galatasaray        0-0 17/03  13:45
Rangers-Crvena Zvezda        3-0 17/03  13:45

FIGO E RANGERS JUNTAM ANTIGAS
ESTRELAS MUNDIAIS EM JOGO SOLIDÁRIO

Kaká, Roberto Carlos, Júlio 
César, Éric Abidal, Robert Pi-
rès, Iván Córdoba, Maxwell, 
David James, Míchel Salgado, 
Roy Makaay, Christian Karem-
beu, Pedrag Mijatovic e Claude 
Makélélé, entre outros, juntam-
-se aos portugueses Ricardo 
Quaresma, ainda em atividade, 
Nuno Gomes, José Bosingwa e 
Luís Figo.
O estádio Ibrox será o palco 

do 'Weekend of Legens' (fim de 
semana das lendas), evento que 
integra a celebração dos 150 

anos do clube escocês.
Luís Figo será o 'capitão' da equipa World Legends, 

enquanto o treinador do conjunto escocês, Giovanni van 
Bronckhorst, fará parte da formação do Rangers Legen-
ds, regressando ao campo onde viveu momentos de gló-
ria enquanto jogador.
Parte das receitas obtidas serão atribuídas a projetos 

sociais selecionados pela Fundação Luís Figo e pelo 
Rangers Football Club.
"Estou ansioso para capitanear uma equipa que incluirá 

ex-vencedores do Campeonato do Mundo, do Campeo-
nato da Europa, da Liga dos Campeões e também antigas 
Bolas de Ouro, mas o melhor de tudo será que, durante 
o fim de semana, serão angariados fundos importantes 
para a minha Fundação, o que nos ajudará a prosseguir 
com a nossa missão", disse Luís Figo, segundo a sua as-
sessoria de imprensa.

PSG quer desfazer-se de Neymar
e já o "ofereceu"... ao Barcelona
O Paris Saint-Germain estará a preparar-se 

para levar a cabo uma autêntica 'revolução' 
no plantel, já no final da presente tempora-

da, à qual podem não resistir nem mesmo algumas 
das maiores estrelas, como é o caso de Neymar.

De tal maneira que, segundo escreve, esta terça-feira, 
o portal francês Footmercato, a direção liderada por 
Nasser Al-Khelaifi já terá "oferecido" o internacional 
brasileiro a alguns dos maiores clubes do futebol euro-
peu, entre eles... o Barcelona.

O avançado de 30 anos trocou Camp Nou pelo Par-
que dos Príncipes de forma 'turbulenta', no verão de 
2017, por cerca de 222 milhões de euros, tornando-se 
no jogador mais caro da história. No entanto, ao longo 
dos últimos meses, as duas partes têm-se reaproxima-
do.

A publicação sublinha, no entanto, que o principal 
entrave a um eventual regresso do criativo à Catalu-
nha está relacionado com o elevado ordenado que este 
aufere ao serviço do conjunto gaulês, na ordem dos 30 
milhões de euros por ano.

"João Félix é e será um grande
jogador. Precisa é que o respeitem"
O presidente do Atlético de Madrid, Enrique 

Cerezo, deixou, esta terça-feira, mais uma 
mensagem de confiança a João Félix, que, 

mais tarde, irá entrar em campo para defrontar o 
Manchester United, na segunda mão dos oitavos-de-
-final da Liga dos Campeões.

O líder máximo do conjunto colchonero perspetivou 
um encontro "dificílimo", em Old Trafford, mas de-
fendeu que o internacional português tem tudo para 
fazer a diferença, após o empate a uma bola registado 
no Wanda Metropolitano.

"Sempre disse o mesmo sobre o João. É e será um 
muito grande jogador. O que 
precisa é que as lesões o res-
peitem e que o respeitem 
dentro de campo", afirmou o 
dirigente, em declarações re-
produzidas pela agência noti-
ciosa espanhola EFE.

Enrique Cerezo aproveitou, 
ainda, para deixar um 'aviso' a 
Cristiano Ronaldo, que já leva 
25 golos marcados ao Atlético 
de Madrid em toda a carrei-
ra: "É um jogador magnífico 
e será um jogo diferente aos 
outros que jogou, tanto aqui, 
como em Espanha".
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FPF
Taça de
Portugal

DESPORTO

1-FC Porto 70 26 22 4 0 67 19
2-Sporting 64 26 20 4 2 51 16
3-Benfica 58 26 18 4 4 66 24
4-SC Braga 46 26 13 7 6 41 25
5-Gil Vicente 45 26 12 9 5 37 25
6-Vitória SC 36 26 10 6 10 36 34
7-Estoril Praia 34 26 8 10 8 30 30
8-Marítimo 32 26 8 8 10 30 33
9-Paços de Ferreira 30 26 7 9 10 23 31
10-Santa Clara 30 26 7 9 10 30 43
11-Portimonense 29 26 7 8 11 25 30
12-FC Famalicão 27 26 6 9 11 32 40
13-Boavista 27 26 4 15 7 31 39
14-FC Vizela 25 26 5 10 11 28 44
15-FC Arouca 22 26 5 7 14 23 46
16-CD Tondela 21 26 6 3 17 31 52
17-Moreirense 20 26 4 8 14 23 42
18-Belenenses SAD 17 26 3 8 15 15 46

 PTS  J V E    D GM   GS

26ª JORNADA

1-Casa Pia 52 26 16 4 6 36 17
2-Rio Ave 51 26 15 6 5 42 27
3-Benfica B 50 26 15 5 6 50 30
4-GD Chaves 47 26 13 8 5 42 26
5-Feirense 47 26 14 5 7 38 26
6-Nacional 38 26 10 8 8 41 33
7-Leixões 37 26 10 7 9 33 29
8-CD Mafra 36 26 9 9 8 32 32
9-FC Penafiel 35 26 9 8 9 25 31
10-FC Porto B 33 26 8 9 9 35 38
11-Est. Amadora 33 26 9 6 11 38 44
12-Farense 31 26 7 10 9 32 34
13-Vilafranquense 30 26 7 9 10 32 37
14-Trofense 27 26 6 9 11 23 31
15-Académico de Viseu 27 26 7 6 13 21 38
16-SC Covilhã 23 26 4 11 11 22 39
17-Varzim 22 26 4 10 12 18 31
18-Académica OAF 15 26 3 6 17 31 48

     PTS  J V  E  D GM GS

11/03 Benfica 1-1 FC Vizela
12/03 Famalicão 0-0 Santa Clara
  E.Praia 2-0 Portimonense
  FC Arouca 0-1 P. de Ferreira
  Belenenses 0-0 Boavista
13/03 Marítimo 0-1 Vitória SC
  FC Porto 4-0 CD Tondela
  SC Braga 0-1 Gil Vicente
14/03 Moreirense 0-2 Sporting

27ª JORNADA
18/03 FC Vizela 16:15 Famalicão
19/03 CD Tondela 11:30 FC Arouca
  Santa Clara 14:00 Belenenses
  Vitória SC 16:30 Sporting
20/03 Gil Vicente 11:30 Marítimo
  P. Ferreira 11:30 Moreirense
  Benfica 14:00 Estoril Praia 
  Portimonense 16:00 SC Braga
  Boavista 16:45 FC Porto

26ª JORNADA
11/03 Académica 3-4 Benfica B
  Varzim 1-0 A. de Viseu
12/03 Est. Amadora 1-2 Feirense
  Rio Ave 2-0 FC Penafiel
13/03 Farense 2-0 FC Porto B
  CD Mafra 3-2 Nacional
  GD Chaves 4-1 Casa Pia
  SC Covilhã 2-0 Trofense
14/03 Leixões 1-1 Vilafranquense

27ª JORNADA
18/03 A. de Viseu 14:00 Rio Ave
19/03 SC Covilhã 7:00 CD Mafra
  FC Penafiel 10:00 Farense
20/03 Nacional 7:00 Académica
  Benfica B 10:00 Leixões
  Casa Pia 10:00 Feirense
  FC Porto B 11:30 E. Amadora
  Trofense 14:00 GD Chaves
  Vilafranquense 16:30 Varzim

MEIAS-FINAIS
     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto       1-2 20/04  16:45
CD Tondela-CD Mafra       3-0 19/04  16:45

Queixa do Sporting origina processo a
Vítor Baía, Conceição e Rui Cerqueira
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um 
processo disciplinar a Vítor Baía, Sérgio 

Conceição, Rui Cerqueira e à SAD do FC Porto na 
sequência de uma queixa apresentada pelo Sporting.

Recorde-se que o clássico no Estádio do Dragão ter-
minou com episódios de violência e Frederico Varan-
das, presidente do Sporting, ga-
rantiu ter sido «alvo de agressões 
verbais e tentativas de agressão 
física por parte de Vítor Baía, 
vice-presidente e administrador 
da SAD do F. C. Porto, Sérgio 
Conceição, treinador da equipa, 
e Rui Cerqueira, diretor de im-
prensa do clube.» Nesta terça-
-feira, o CD decretou a «instau-

ração de processo disciplinar a Rui António Soares 
Leal Cerqueira, a Vítor Manuel Martins Baía, a Sérgio 
Paulo Marceneiro Conceição e à Futebol Clube do 
Porto – Futebol SAD, por deliberação da Secção Pro-
fissional, de 08 de março de 2022, na sequência de par-
ticipação disciplinar efetuada pela Sporting Clube de 
Portugal – Futebol SAD, tendo por objeto factos ocor-

ridos em jogo a contar para a 
Liga Portugal BWIN.»

«O processo foi enviado, dia 
10 de março de 2022, à Co-
missão de Instrutores da Liga 
Portuguesa de Futebol Pro-
fissional, ficando excluída a 
publicidade até ao fim da ins-
trução», explica o Conselho de 
Disciplina da FPF.

UEFA: TAS REJEITA PEDIDO RUSSO CONTRA SUSPENSÃO DE CLUBES E SELEÇÕES
O TAS refere que não estava em causa o mérito do recurso da federação russa contra as sanções da UEFA, mas apenas a avaliação do pedido de 
efeito suspensivo, adiantando que se pronunciará «até ao fim desta semana» sobre idêntico pedido da RFS relativamente às sanções impostas pela 
FIFA. O tribunal com sede em Lausana, na Suíça, decidirá nessa altura se suspende a execução das sanções contra a seleção russa até que esta 
concluído o julgamento do recurso da RFS, o que lhe poderia permitir disputar os ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022.A decisão do TAS 
mantém a exclusão do Spartak Moscovo da Liga Europa e o afastamento da seleção feminina do Euro2022, o que apenas poderá ser revertido caso 
exista uma decisão final do órgão de justiça arbitral sobre o recurso da federação russa.
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Alain Côté O.D.

Cristiano Ronaldo pela
primeira vez com as
mãos a abanar

Cristiano Ronaldo vai ter-
minar a corrente tempo-

rada sem conquistar qualquer 
troféu a nível de clubes, o que 
acontece pela primeira vez nos 
últimos dezassete anos, desde 
2004/05, ainda no decorrer da 

sua primeira passagem pelo Manchester United.
A derrota da equipa de Old Trafford, em casa, diante 

do Atlético Madrid (0-1), na quarta-feira à noite, fe-
chou a porta da Liga dos Campeões, a última possibi-
lidade do internacional português levantar um troféu 
esta temporada. A Premier League continua a ser um 
objetivo matematicamente possível para o Manchester 
United, mas recuperar vinte pontos ao vizinho City, 
em apenas nove jornadas, é irrealista, para não dizer 
impossível. Antes de cair da Liga dos Campeões, o 
United já tinha sido afastado da Taça da Liga ingle-
sa, em setembro de 2021, pelo West Ham (0-1); e da 
Taça de Inglaterra, em fevereiro de 2022, pelo Midd-
lesbrough (1-1, 7-8gp).

CHAMPIONS: AJAX  0-1  BENFICA

O lado bom de ter a Champions pelos cabelos
O Benfica tem a Champions pelos cabelos, 

mas no bom sentido. A equipa portuguesa 
foi a Amesterdão vencer o Ajax, por 1-0, e 

garantiu o regresso aos quartos de final da prova eu-
ropeia.

Muito se falou do penteado de Darwin Núñez depois 
da conferência de lançamento do encontro, e o avan-
çado uruguaio, que teve o “fair play” de entrar na paró-
dia, soube usar a cabeça para garantir o triunfo.

O Benfica foi solidário e coeso perante o domínio ter-
ritorial do Ajax, e depois teve o mérito de aproveitar 
um lance de bola parada para seguir em frente. Seis 
anos depois está de regresso aos quartos de final.

O Ajax entrou forte no jogo, e logo ao minuto 7 teve 
um golo anulado a Haller por fora de jogo de Tadic, o 
principal impulsionador do ímpeto inicial da equipa 
da casa.

Mas se nesse arranque de jogo o Benfica foi manten-
do a defesa holandesa em sentido, sobretudo por causa 
das arrancadas de Darwin, o tempo de jogo foi tornan-
do o Ajax mais dominador, mais pressionante e mais 

perigoso.
O Benfica passou a sentir mais dificuldades para sair 

em transição e teve de apelar a um enorme sacrifício 
tático, físico e mental para fechar as linhas. Weigl teve 
de ser mais um terceiro central do que médio, Taarabt 
foi uma espécie de segundo lateral direito até sair, ao 
intervalo.

É verdade que os remates do Ajax na primeira parte 

surgiram sobretudo de fora da área, ou em lances de 
bola parada, mas a equipa de Ten Hag teve claro as-
cendente.

VERÍSSIMO DEU O SINAL
O Benfica regressou dos balneários com Meïté no 

lugar de Taarabt, para reforçar o apoio a Weigl, mas 
sobretudo para auxiliar Gilberto, constantemente ata-
cado por Tadic e Gravenberch.

A equipa portuguesa conseguiu segurar melhor o 
adversário e foi aproveitando os lances de bola parada 
para criar perigo. Jan Vertonghen foi assustar à área 
contrária, ao minuto 58, mas o cabeceamento saiu de-
masiado torto.

O Ajax respondeu com um cabeceamento de Antony, 
mas a segunda substituição de Nélson Veríssimo – en-
trada de Yaremchuk para o lugar de Everton – disse à 
equipa que tinha de manter os olhos na baliza de Ona-
na. Nem que fosse de bola parada.

Foi assim que o Benfica chegou ao golo. Gonça-
lo Ramos ganhou uma falta em jeito de canto curto 
e Grimaldo cobrou um livre ao qual Darwin chegou 
primeiro com a cabeça do que o guarda-redes do Ajax 
com as mãos (77m).

O peso do golo ficou bem patente na reação imediata 
dos jogadores do Ajax. Os jogadores mais experientes 
apelaram a uma resposta, mas Erik ten Hag sentiu a 
falta de alternativas capazes de fazer a diferença a par-
tir do banco.

De forma bastante segura, o Benfica conseguiu con-
trolar o adversário nos minutos finais e acabou a feste-
jar no relvado da Johan Cruyff Arena.


