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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

AGENDA COMUNITÁRIA
PRÓXIMOS EVENTOS

NA APC

Sexta-feira, 22 de Abril 2022
(ementa  a escolha)

Ementa: Sopa, filetes de sole 
OU vitela assada no forno

& sobremesa.
Preço: Sócio 22 sextas
Não Sócio 25 sextas

 
Sexta-feira, 29 de Abril 2022 (ementa a escolha)

Ementa : Sopa, prato mix salmão ou peito de galinha 
& sobremesa. Haverá música & dança

com o nosso trio Eddy, Tony & DJ X-MEN
Preço: Sócio 22 jantares – Não Sócio 25 jantares

 
Domingo dia da Mãe 8 de Maio 2022

Sopa, acepipes, buffet de cozido à portuguesa e 
sobremesa. Haverá música & dança com o nosso trio 

Eddy, Tony & DJ X-MEN
Preço: Sócio 25 mães– Não Sócio 30 Mães 

Para Reservas: Virgílio 514-709-7868
Carlos 514-821-8935 | Victor 514-569-5096

DIA MUNDIAL DO LIVRO
Haverá o lançamento de 
dois livros no domingo 24 de 
abril de 2022, pleas 15h, na 
Santa Cruz no Salão Nobre. 
Primeiro livro é de Deolinda 
Xavier Cabo e Maria João 
Sousa com o livro Pinturas 
e poesia. E, apresentação 
do livro Horizontes.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

A encruzilhada francesa

No próximo dia 24 haverá 
a segunda volta das presi-
denciais francesas, entre o 

incumbente Macron e Marine Le 
Pen. A França não escapa à tendên-

cia global de exaustão dos eleitores com a política 
tradicional que se revela pelo desaire dos candida-
tos pelos partidos tradicionais franceses, o repu-
blicano e socialista, que viram os seus candidatos, 
respetivamente Valérie Pécresse e Ana Maria Hi-
dalgo, terem resultados residuais. 

Há um sentimento de exaustão que se torna peri-
goso com o oportunismo de figuras, algumas delas 
de perfil e ideias sinistras, que põem em causa entre 
outras a construção europeia que vem desde a se-
gunda grande guerra. Se essas figuras se apresentam 
como prometedoras e apelativas, principalmente ao 
orgulho nacionalista de muitos que, erradamente, 
veem o exterior e em particular a construção euro-
peia como a fonte de todos os males, não é menos 
assustador a forma e estrutura das suas ideias reve-
ladas por várias tiradas que se viram nas interven-
ções públicas que tiveram. 

O espaço centrista político está assim sobre as-
salto, sendo arrasado à sua esquerda e à sua direita 
pois criou o vazio necessário para que elementos 
destrutivos se instalem e ganhem presença e in-
fluência públicas. 

Macron surge como uma réstia de esperança, mas 
pergunta-se como o centro político sobreviverá a 
uma personalidade que esvaziou o espaço político 
tradicional e que não tem suporte em partido al-
gum? 

Uma vez Macron saindo de cena, o espaço estará 
aberto às extremas, que se digladiarão para tomar o 
poder sobre a égide que têm a solução final... 

Onde já ouvimos isto? 
Em democracia não há soluções ou razões absolu-

tas. A sabedoria está em aprender com o passado e 
preparar no presente o futuro, com a flexibilidade 
necessária às eventualidades. 

Temos então Le Pen na segunda volta, que a meu 
ver será como Lula no Brasil, que tanto concorrerá 

que eventualmente será eleita. 
A orfandade dos eleitores do centro político preo-

cupa, pois os próprios cidadãos estão a entrar numa 
deriva em que estão dispostos a apostar em propos-
tas populistas e radicais, que obedecem cegamente 
à opinião volátil das massas em vez da seriedade e 
da integridade intelectual que deveria presidir à po-
lítica. 

Na História da Humanidade, localmente ou de 
forma mais alargada, este foi o ingrediente primor-
dial a alguns dos maiores desaires que ocorreram 
na Humanidade, nomeadamente as grandes guerras 
na Europa, onde o nacionalismo que na altura era 
apresentado como solução de equilíbrio acabou por 
se revelar como a faísca para um dos mais tristes 
episódios da História. 

A globalização, que as extremas esquerda e direi-
ta tanto objetam, está irremediavelmente em mar-
cha, salvo se as pessoas, o cidadão comum, quiser 
regredir à idade média, ao obscurantismo, onde se 
escondiam os factos e se iludia com misticismos 
a realidade para dominar as pessoas. Irá então Le 
Pen ganhar as eleições? Estas penso que não, mas se 
continuar a progressão onde ela se aperfeiçoa como 
política e mascara o radicalismo e egoísmo que fun-
damentam as suas ideias, provavelmente que daqui 
a cinco anos terá o seu sonho realizado. 

Mas a que custo coletivo, regional e mundial? 
A hora é grave para os eleitores e se estes não se 

revelarem à altura dos acontecimentos, deixando-se 
confundir pelas propostas ilusórias de ganhos parti-
culares com este ou aquele candidato em detrimen-
to da sociedade em que vivem, os tempos futuros 
serão difíceis pois entrar-se-á numa época em que 
se viverá cada um por si, com todas as más conse-
quências que conhecemos de exemplos na História.



4 |  LA VOIX DU PORTUGAL AVRIL, 2022 | 21 |  APRIL 2022 THE VOICE OF PORTUGALCOMUNIDADE

ANTERO BRANCO
admin@avozdeportugal.com
redação do jornal

Semana Santa na Missão Santa Cruz

As celebrações da Páscoa de 
regresso, praticamente, à 
normalidade na nossa co-

munidade após, dois anos de pandemia.
O Tríduo Pascal teve início na passada Quinta-feira 

aonde celebramos a Ceia do Senhor, a Instituição da 
Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do Amor. 

Para a cerimónia do Lava-pés, o Senhor Padre Adam 
convidou 12 membros da equipa de liturgia, como for-
ma de repetir o ato de humildade de Jesus para com 
seus apóstolos.

Sexta-feira Santa, em que relembramos a paixão de 
Jesus Cristo, que morreu crucificado para a salvação 
do mundo, o grupo de jovens, liderado por Óscar Ba-
tista, com a cumplicidade de Lurdes Carvalho e de 
Inês Gomes, encenaram o caminho do Calvário, em 
que Jesus, no alto da cruz, carrega em Si a condição 
humana de todas as vítimas do mundo.

No final da tarde decorreu a Via Sacra dos jovens da 
catequese.

A simbologia do Tríduo Pascal terminou no Sábado 
da Aleluia, com a Vigília Pascal, mãe de todas as Vigí-
lias. Noite da bênção do fogo, que por sua vez acende o 
Círio Pascal e as velas de toda a assembleia.

A Vigília tem quatro partes fundamentais: Liturgia 
da Luz, da Palavra, do Batismo e da Eucaristia. É nesta 
noite que voltamos a cantar o Glória da Ressurreição 
de Jesus Cristo.

Terminamos a semana Santa, com o Domingo de 
Páscoa, com a igreja repleta e lindamente decora-
da com as flores que os fiéis depositaram aos pés da 
Cruz, de quando a sua adoração, na sexta-feira Santa, 

celebrámos a passagem da morte para a vida por meio 
da ressurreição de Jesus Cristo. Durante o evangelho, 
alunos da catequese, dirigidos por Celeste Fernandes, 
encenaram a descoberta do tumulo vazio encontrado 
por Maria Madalena. 

É também no Domingo de Páscoa que as irmandades 

do Espírito Santo da comunidade, levam até ao altar os 
símbolos do Divino, para serem benzidos. Após a sua  
bênção o Senhor Padre Adam entregou a cada uma 
das famílias uma oração, para que a rezem durante o 
terço da sua Dominga.

A animação litúrgica da semana Santa esteve a cargo 
dos Grupos Corais Santo Cristo, Santa Cruz e Juvenil.

A partir do próximo Domingo assistiremos às coroa-
ções do Divino Espírito Santo.
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

GRESILVA um ícone na indústria hoteleira

Depois de dois anos com a Covid devemos 
começar a apresentar novos conteúdos e in-
formações sobre a comunidade, e não só,...

Este ano os festivais estão a recomeçar em grande 
pompa, e também o SIAL está de novo em Montreal 
neste fim de semana.

Haverá muitas companhias e empresários portugue-
ses que estarão presente neste grandioso evento que 
estará no Palácio do Congresso de Montreal nos dias 
20 até ao 22 de abril de 2022.

Um deles é o GRESILVA® que vai estar presente neste 
evento. Muitos não conhece o GRESILVA®, é por isso 
que neste artigo em destaque vamos vos apresentar um 
pouco desta companhia. Virgilio Castanheira é o re-
presentante da GRESILVA® em Montreal e através de 
Montreal, muitos o conhecem e se não conhece, é só 
chamar e ele vai vos ajudar ao máximo para realizar os 
seus sonhos 514- 244-6135.

UM POUCO DA GRESILVA
No início da década de 80, atento às necessidades do 

mercado, Amândio Machado da Silva dedicou-se à 
criação do Grelhador Elétrico Vertical como uma so-
lução mais saudável para a conseguir um grelhado de 
qualidade, acabando por ser galardoado com a Meda-
lha de Ouro na Exposição Internacional de Inventores 
em Nuremberga - Alemanha 1981.

Esta inovação foi muito elogiada pelos alemães, in-
centivando Amândio Silva a dedicar-se ao desenvol-
vimento do seu novo conceito: um Grelhador que 
permite fazer grelhados mais saudáveis já que a fonte 
calorífica está nas laterais do grelhador e não por baixo 
da grelha.

Em 1993 a GRESILVA® lançou a grande inovação que 
veio atender às exigências dos consumidores e apre-
ciadores de grelhados de qualidade - o Grelhador Ho-
rizontal a gás. A melhor e mais recente inovação em 
grelhadores para peixes e carnes diversas, considerado 
pelos seus apreciadores e utilizadores como “o último 
grito” no que respeita a grelhadores.

Na sequência deste surgiram, posteriormente, mui-
tos outros modelos com o mesmo princípio de fun-

cionamento, que permitem satisfazer as necessidades 
dos diferentes clientes. A GRESILVA® continua empe-
nhada em criar e desenvolver produtos inovadores de 
Marca e Patente própria.

MISSÃO
É missão da GRESILVA®, desenvolver, fabricar e co-

mercializar produtos inovadores de Marca e Patentes 
próprias, com elevado nível de Qualidade, que têm em 
vista a confecionar grelhados saudáveis de uma forma 
higiénica, económica e ecológica.

DIZ-ME O QUE COMES, DIR-TE-EI QUEM ÉS
É quase uma premissa fundamental – diz-me o que 

comes, dir-te-ei quem és!
Nas sociedades modernas, o excesso de comido as-

sociado à vida sedentária, provoca inúmeras doenças 
infelizmente muito frequentes nos dias de hoje, como 
a obesidade, a hipertensão, diabetes, cancros, etc.

A alimentação correta e equilibrada – alimentação 
inteligente – não só promove a saúde e o bem-estar, 
como também ajuda a evitar as referidas doenças. Co-
mer bem não é comer muito, é comer de forma inteli-
gente e saudável, aumentando a ingestão dos vegetais e 
do leite e, reduzindo as gorduras (sobretudo as satura-
das) e o consumo do açúcar.

Os alimentos são muito importantes não só pela sua 
composição mas também pela forma como são confe-

cionados, sugerem os entendidos que devemos prefe-
rir os cozidos e os grelhados.

No entanto, no que respeita a grelhados, ao contrá-
rio do que muitos pensam nem todos são saudáveis. 
Sempre que o processo de grelhagem utiliza a fonte 
calorífica (qualquer que seja) por debaixo da grelha, a 

queda de resíduos, sucos ou molhos sobre esta, causa 
de imediato chama/labareda que em contacto com os 
alimentos, os carboniza. Ora, nestes casos os grelhados 
passam a fazer parte, não de uma alimentação saudá-
vel mas de uma alimentação prejudicial, pois, sempre 
que uma matéria orgânica, especialmente animal ou 
vegetal se carboniza, dá origem aos benzopirenos, que 
são substâncias cancerígenas.

Neste sentido, cabe aos responsáveis da restauração 
e catering, contribuir com pequenas, mas graduais e 
progressivas alterações nos hábitos alimentares, para 
que a alimentação de todos se torne mais saudável.

Haverá algum restaurante que não procure a exce-
lência de um bom grelhado? Aquilo que se procura 
num bom grelhado é uma confeção uniforme de um 
determinado alimento, sem utilização de gorduras, 
isento de gorduras e resíduos carbónicos, e, de prefe-
rência com uma apresentação final onde constem uns 
vincos paralelos ou cruzados que tão bem identificam 
um verdadeiro grelhado. São os preceitos de um bom 
gourmet!

A compra do equipamento destinado aos grelhados 
tem muito que se lhe diga. Isto porque, para além da 
oferta diversificada, existem vários processos de gre-
lhagem, nomeadamente o que utiliza o carvão vegetal; 
o que utiliza o gás com carvão vulcânico ou a pedra 
lávica; o que utiliza o gás, irradiando chama mas sem 
carvão e, a chapa elétrica. Em nenhum destes sistemas 
estão incluídos os Grelhadores GRESILVA.
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

JUSTIÇA PARA TODOS OS GOSTOS

A generalidade 
das pessoas 
deste mundo, 

certamente com cam-
biantes, há muito terá deixado de atri-
buir grande valor às decisões oriundas 
do Sistema de Justiça. Um dado que se 
liga à progressiva perda de referência 
do próprio Sistema Democrático, ao 
mesmo tempo que se assiste a um cres-
cimento dos designados sistemas ilibe-
rais.

Sempre acreditei que a valoração da de-
mocracia não dependia, apenas, de um 
seu suposto e reconhecido valor próprio. 
Ou a prática da democracia, e do próprio 
Estado de Direito, se nos mostra omni-
presente, acompanhada de aceitáveis 
níveis de segurança das pessoas, das fa-
mílias e das instituições, ou a crença na 
democracia começaria a esvair-se de um 
modo progressivo, mais ou menos rápi-
do.

A chegada a uma tal realidade virá sem-
pre a propiciar tentativas de defesa do 
Estado de Direito Democrático que sem-
pre acarretarão níveis de segurança que 
retiram a real validade do seu conteúdo. 
É aqui que se radica a ideia de tornar o 
voto obrigatório, bem como a dificulda-
de em criar novos partidos, ou mesmo 

num regresso de mecanismos censórios, 
como já está a ver-se com a proibição do 
acesso a sítios russos, agora em nome do 
combate à falsidade de notícias por aqui 
supostamente veiculadas.

Ora, num destes dias, fruto da guer-
ra entre a Rússia e a Ucrânia – já referi 
que se trata de uma grande batalha, tema 
que tratarei numa outra oportunidade 
–, voltou a Polónia tentar levar à justiça 
internacional o massacre de quase 22 mi-
lhares de militares polacos, feitos prisio-
neiros pelo Exército Vermelho, durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Esta iniciativa suporta-se no facto de 
não prescrever o genocídio, embora este 
conceito esteja longe da realidade que 
teve lugar com o massacre de Katyn. 
Dentro de quanto se conhece desta rea-
lidade dolorosa, os assassinados não o 
foram por ser polacos, ou católicos, por 
exemplo, mas por necessidade imperati-
va e circunstancial. Foi, todavia, um cri-
me de extrema gravidade, sempre puní-
vel pela esmagadora maioria das ordens 
jurídicas deste mundo, incluindo a dos 
Estados de onde eram naturais os perpe-
tradores.

De modo concomitante, as autoridades 
polacas tentam agora culpar o atual Go-
verno russo pelo desastre aéreo de Smo-
lensk, em que faleceu o líder polaco do 
tempo, quando se dirigia para a Rússia, 
a fim de aí acompanhar as cerimónias de 

homenagem pelo massacre que atrás re-
feri. Tenta-se, em face da oportunidade 
propiciada pelo conflito entre a Rússia e 
a Ucrânia, exigir responsabilidade e di-
nheiro pelo tal Massacre de Katyn, mas 
também responsabilizar o Presidente 
Vladimir Putin e a sua equipa governa-
tiva de serem os responsáveis pelo desas-

tre que fez perecer o então líder polaco, 
quando este se dirigia para Smolensk.

Tenho para mim que o que tudo isto 
mostra é esta dolorosa realidade: temos 
hoje justiça para todos os gostos, que é 
também uma consequência da degra-
dação da democracia e das suas insti-

CARICATURA DA SEMANA

tuições. Seria interessante, todavia, que 
alguém deste nosso mundo exigisse das 
autoridades polacas o esclarecimento da 
responsabilidade do Governo da Polónia 
do tempo – e da atual – pelos massacres 
de judeus, incluindo aquele que liquidou 
um milhar e pouco no interior de cer-
to templo católico por via de incêndio 

ateado por católicos adeptos do nacio-
nal-socialismo do tempo. Um aconteci-
mento de que, ainda hoje, se recusa falar 
na Polónia, mormente em Varsóvia. Ou 
seja: temos, de facto, justiça para todos 
os gostos.
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A Casa dos Açores recebeu Ruben Correia Pacheco 
apresentação do seu livro "Comer a moda dos Açores"

Segunda-feira da Pás-
coa, dia 18 de Abril, 
a Casa dos Açores, si-

tuada no 229 rua Fleury em Montreal, 
recebeu com muito carinho o jovem 
escritor Ruben Pacheco Correia para 
apresentar o seu novo livro "Comer a 
moda dos AÇORES".

O evento decorreu muito bem na re-
novada casa com a abertura do evento o 
presidente Eduardo Leite a dar as boas-
-vindas a todos presentes a casa repleta 
de boa gente dos Açores, da Madeira e 
do Continente, não esquecendo a pre-
sença especial do Sr. António Barroso 

Cônsul-Geral de Portugal em Montreal. 
Foi muito agradável ter a presença daos 

nossos órgãos da comunicação da nossa 
comunidade tal como o Jornal A Voz 
de Portugal e o programa televisivo A 
Voz de Montreal, o jornal LusoPresse, a 
Hora Açoriana da Rádio Centre-ville, e 
o programa televisivo de Toronto, Gente 
da Nossa, com Nellie, Pedro e Mathew 
Correia.

O presidente Eduardo Leite apresentou 
o jovem escritor açoriano Ruben que é  
natural da Vila de Rabo de Peixe, filho e 
neto de chefes de cozinha, vive presen-
temente em Lisboa estudante da Facul-
dade de Direito, fundador e proprietá-
rio do famoso restaurante em Rabo de 
Peixe o Botequim Açoriano. Ruben tem 
cinco (5) livros publicado, tinha 14 anos 
de idade quando publicou o seu primei-

ro livro. E que foi apresentador na Sic e 
na TVI, e que fez um grande sucesso lá 
em Portugal.

Chegou o momento de conhecer me-
lhor este jovem que nos falou da gas-
tronomia açoriana explicando as dife-
renças e as influências da gastronomia 
açoriana de ilha para ilha. Os emigran-

tes açorianos levamos para o Havai as 
malassadas, hoje as malassadas são um 
dos doces típicos do Havai.

É um orgulho conhecer este jovem 
escritor um jovem sempre cheio de 
desafios, que já nos provou e continua 
provando que sonhos não tem limites e 
é sem duvida muito bom sonhar e con-
quistar os nossos sonhos.

FRANCISCA REIS
Diretora
A Voz de Portugal

Ruben continua a apostar em projetos 
e em pessoas que lhe deixam feliz e é 
isto mesmo que nós todos queremos é 

realizar os nossos sonhos e apostar em 
projetos e em pessoas que acreditem em 
nós.

O presidente convidou a nossa querida 
fadista Jordelina Benfeito a cantar num 
ambiente muito agradavel e logo a se-
guir tivemos um delicioso bufete prepa-
rado pela casa e alguns amigos. 

A Casa dos Acores esta de parabens foi 
sem duvida um evento de cinco estrelas. 
Muito obrigada a Casa dos Acores e ao 
presidente Eduardo Leite.
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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

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

SÓ PARA RIR

Lombo de Porco Recheado com Puré de Batata e Cenoura

PREPARAÇÃO: 1: Começa por lavar bem todos os legumes. 2: Pica no proces-
sador de alimentos os cogumelos e coloca de imediato na frigideira para começar 
a libertar a sua água. 3: Enquanto os cogumelos estão na frigideira, pica os espar-
gos juntamente com os dentes de alho no processador. 4: Junta os espargos à fri-
gideira, juntamente com 1 fio de azeite e deixa saltear até ficarem tenros. 5: Junta 
os espinafres e deixa saltear por mais uns minutos. 6: Entretanto prepara o lombo 
cortando-o ao meio para obter um retângulo que possa ser enrolado. 7:Recheia 
o lombo com o preparado dos legumes e enrola bem. Para facilitar usa película 
aderente até apertar bem e leve ao frigorifico por 15 minutos para os sabores se 

interligarem e ganhar consistência. 8: Retira a película aderente e ata com fio de cozinha para que o lombo não desenrole. Sobre-
põe sobre uma camada de cebola laminada num tabuleiro, rega com um fio generoso de azeite e o vinho branco. Tempera com 
sal e pimenta, tomilho e as folhas de louro. Leva ao forno a 190ºC por 30 minutos até dourar. 9: Para o puré, coze as batatas e as 
cenouras cortadas em pedaços juntamente com uma folha de louro e uma pitada de sal.10:Coa as batatas e as cenouras assim que 
estiverem cozidas e passa-as pelo passe-vite (ou coloca num processador) para formar um puré. Adiciona a manteiga e a bebida 
vegetal até obter a consistência desejada e tempera com noz moscada. 11:Retira o lombo do forno. Deixa arrefecer antes de fatiar 
e de servir com o puré de batata e cenoura.

INGREDIENTES: 
1 Lombo de porco; 1 Cebola; 2 Dentes de alho; 3 Folhas de louro; 100 ml Vinho 
branco; 150g Cogumelos; 150g Espargos; 1 molho Espinafres baby; Sal e pimenta 
q.b.; Tomilho q.b.; Azeite q.b.; 3 Cenouras médias; 2 a 3 Batatas médias; 1 c. sopa 
Manteiga sem sal; Bebida vegetal q.b.; Noz moscada q.b.

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

RECEITA DA SEMANA
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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

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 

 

 

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

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

A DPE construção está, neste mo-
mento, à procura de trabalhadores 
em renovação, trabalho geral e pin-
tura, salário sengundo a experiên-
cia, seguro de grupo após 3 meses. 

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

TEL.:514-362-1300

MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio profissio-
nal está a procura de empregados em vários ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo das es-

tufas; Motorista classe 1 e 3; Escriturário; organizador 
para os transportes; Obras gerais. 

Venham juntar-se a uma equipe Dinâmica.
Tempo inteiro ou tempo parcial

Boa oportunidade e progreso na sua carreira.
GINO: 514-821-1034

EMPREGOS

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

Contactar Décio Cardoso
450-674-9220

115 Rua Rachel E, Montréal, QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

Estamos a procura de empregados com ou sem 
experiência a tempo parcial ou inteiro:

- Cozinheiro/a     - Grelhador     - Caixeiras
Podem vir ao Romados ou nos telefonar.

† MARIA ANASTACIO
1963-2022

Faleceu em Montréal no dia 
14 de abril  de 2022, com 
58 anos de idade, senhora 
Maria Anastacio, natural de 
Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, Portugal, filha da 
já falecida senhora Maria 
Eduarda Melo e de senhor 
Eduardo Anastacio. Ela dei-
xa na dor seu Pai, seu irmão 
Eddie (Patricia), suas afilha-
das Laura e Sarah, familía-
res e amigos.

Serviços fúnebres:
ALFRED DALLAIRE | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório teve lugar quarta-feira 20 de abril de 2022 das 
10h às 13h. Uma celebração religiosa foi celebrada de 
corpo presente às 13h na capela do complexe funerário 
e foi sepultada no cemitério Repos St-Francois d’Assise. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

† LUIS ALBERTO ARRUDA
1955-2022

Faleceu em Montréal no dia 
19 de abril  de 2022, com 66 
anos de idade, o senhor Luis 
Alberto Arruda, natural de 
Santo Espírito, Santa Maria, 
Açores, Portuga, esposo da 
senhora Gorette Moreira.
Ele deixa na dor sua esposa, 
seu filho Steve (Graça da Sil-
va), sua filha Sonya (Jomani 
Barbosa), seus netos Kayla 
Pinto, Joshua Arruda, Jesse 
Arruda. Seu irmão José Hum-
berto (Ana Paula), cunhados/
as, sobrinhos/as, familíares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
ALFRED DALLAIRE | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório será sexta-feira, dia 22 de abril de 2022 das 
14h às 21h. Sábado das 8h30 às 9h30. O funeral com o 
corpo presente às 10h na igreja Santa Cruz. Renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai se 
realizar terça-feira, dia 26 de abril de 2022 às 18h30 na 
igreja Santa Cruz
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

Precisa-se uma senhora para tomar 
conta da minha mãe de 80 anos de 

idade. É só 20h por semana durante as 
tarde, com experiência, se possível.

514-972-2517
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CARNEIRO: Carta Dominante: a Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Cuidado com relacionamentos que lhe causam 
sofrimento. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de 
cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável, 

poderá receber bons resultados. Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

TOURO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à 
pessoa amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser 
afetado por dores musculares. Dinheiro: Período caracterizado 
por dúvidas que podem fazê-lo ser mais contido relativamente 

aos seus gastos. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte 
por fazer uma viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um 
período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. 

Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados. Números 
da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por 
pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase de 
maior tendência para a fadiga. Descanse mais. Dinheiro: Não 

seja demasiado autoconfiante, pois as situações podem não correr como 
o previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

LEÃO: Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Estará mais confiante e, por isso, encontrará facilmente 
um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado com a 
alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos 

calóricos. Dinheiro: Boas perspetivas a este nível, defina cuidadosamente 
os seus objetivos e empenhe-se na sua concretização. Números da Sorte: 
18, 25, 29, 33, 36, 39

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que 
aborda as pessoas e as situações criarão um clima tranquilo na 
vida sentimental. Saúde: Encontra-se num período favorável, mas 

atenção à tendência para cometer alguns excessos.  Dinheiro: Aposte na 
projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste 
demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades 
para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor ou 
solidificar o relacionamento atual. Saúde: Possíveis problemas 

no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais otimista! Dinheiro: 
Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos. 
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Viverá momentos de grande harmonia 
familiar e sentimental. Saúde. Não terá motivos de preocupação. 
Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos. 

Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Uma paixão recente poderá acabar, mas não se 
preocupe, pois haverá ótimas novidades a nível afetivo no futuro. 
Saúde: Gozará de grande vitalidade. Dinheiro: Siga os conselhos 

de peritos antes de iniciar um novo projeto, não se atire de cabeça sem 
avaliar as consequências. Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense bem 
antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá 
ser mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas compras, não 

está no momento indicado para fazer despesas. Números da Sorte: 13, 
19, 24, 29, 35, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação 
desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. 
Saúde: Poderá sofrer de dores de rins. Dinheiro: É provável que 

tenha de enfrentar alguns problemas, mas tudo se resolverá. Números da 
Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEIXES: Carta Dominante: o Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus 
familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer com dores de 
pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, 

planifique bem as suas despesas. Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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O Tremor e Rabo de Peixe

O festival internacional dos 
Açores “Tremor” regres-
sou no formato antes das 

restrições da pandemia e voltou a 
colocar a ilha de S. Miguel e o nosso arquipélago 
nas bocas do mundo, levando o nome desta Re-
gião Autónoma a várias partidas do Mundo.

Mas o Tremor continuou a não ser apenas um fes-
tival de música, já que muitas surpresas encantaram 
os festivaleiros locais e os que rumaram, proposita-
damente, a este ilha para saborear os sons, a paisa-
gem, os sabores, os cheiros e os paladares da nossa 
diversificada gastronomia.

Este ano, a 9ª edição do festival que abalou a cena 
cultural açoriana, para além do ciclo de residências 
artísticas , que envolveram cerca de 200 pessoas 
em projetos de criação artística comunitária. Este 
ano, além da música e dos concertos-surpresa, hou-
ve jantares com a comunidade de Rabo de Peixe, 
numa iniciativa proposta pela associação rabopei-
xense VidAçor, que é uma IPSS de Desenvolvimen-
to Comunitário, em prol do suporte de uma plena 
integração das pessoas. Tal iniciativa constituiu um 
assinalável êxito.

Com efeito, a comunidade da Vila de Rabo de Pei-
xe, simpaticamente, abriu as suas portas ao Tremor 
e convidou os seus participantes a vivenciarem uma 
experiência gastronómica baseada em receitas tra-
dicionais, cuja adesão nesta primeira experiência 
ultrapassou largamente as expetativas dos seus pro-
motores e que foi denominada de “As Receitas do 
Baú”. 

Os festivaleiros puderam escolher duas experiên-
cias, ou seja participar na “Cozinha Comunitária” 
ocorrida no dia 6 de abril num jantar coletivo, onde 
foram confecionados ementas baseadas em receitas 
antigas da Vila de Rabo de Peixe, cuja confeção es-
teve a cargo de uma equipa de trabalho, de gente 
conhecedora do saber-fazer transmitido de geração 
em geração, com a prática mais especializada, mas 
sem nunca perder de vista a tipicidade da cozinha 
caseira.

Por outro lado, em alternativa, foi organizada uma 
outra iniciativa, denominada “Receitas do Baú - Na 
Nossa Mesa”, que teve lugar nos dias 6 a 9 de Abril, 
experiência onde os participantes tiveram a oportu-
nidade de interagir com as famílias da vila de Rabo 

de Peixe, onde foram acolhidos nas respetivas me-
sas de jantar e puderam tomar conhecimento dos 
seus hábitos e tradições, numa experiência gastro-
nómica única, pois apreciaram o modus faciendi e 
ajudar até na sua confeção. 

As ementas foram elaboradas com base nos pro-
dutos locais, onde vários produtores da Vila dispo-
nibilizaram-se para o efeito. Esta primeira edição 
contou com 6 casas aderentes, ou seja a da Concei-
ção Ivo, a da Maria José Tavares e da Odete Alberto, 
a do Afonso Quental, a da Ilda Gouveia Costa, a do 
Denis Correia e a do Nuno e Célia Gouveia, cons-
tituindo uma iniciativa nascida da vontade comum 
de várias entidades locais, de preservar e promover 
a valorização cultural do território e das suas gentes

Como se sabe, através da gastronomia revelam-se 
saberes, usos, costumes, e a criatividade que fazem 
sentir o modus vivendi de Rabo de Peixe, e que 
mostrou a riqueza da sua gastronomia, bem como o 
bom gosto pela cultura de boa mesa, numa vila cujas 
especificidades naturais influenciaram diretamente 
o tipo de alimentação, como é o caso do peixe fresco 
do seu porto e das hortaliças e dos saborosos frutos 
que fazem a fama das potencialidades da Vila.

Do mar e da terra recolheram-se abundantes e ex-
celentes matérias-primas para a confeção de pratos 
simples ou mais elaborados. O que todos eles tive-
ram em comum foi a forma de cozinhar: familiar, 
artesanal, pausada, abundante e feita com entusias-
mo, herdada de geração em geração, cujas combina-
ções únicas de cores e sabores, concebidos e aperfei-
çoados ao longo dos tempos, e dos quais resultaram 
em autênticas iguarias de Rabo de Peixe.

Quem participou nesta experiência proporcionada 
pelo festival Tremor, não pode prescindir do prazer 
de provar, por exemplo, os chicharros fritos, a sopa 
de peixe ou a caldeirada, ou mesmo a cavala assada 
ou o feijão no forno de lenha. Tudo isto com en-
tradas que foram autênticos pitéus, como foi o caso 
do sarapatel ou os inovadores “pestos”, e no final o 
arroz doce e as malassadas, que fizeram as delícias 
dos convivas e comprovaram que fazem parte das 
maravilhas da gastronomia açoriana.

O Tremor 2022 chegou ao fim e, ao longo de cinco 
dias, não apenas a música tomou conta da ilha, pois 
esperamos que a experiência de continuar a asso-
ciar Rabo de Peixe a este evento seja profícua para 
ambas as partes, porque a participação da Vila valo-
riza o festival, que conta com a excelente escola de 
Música de Rabo de Peixe, como momento musical 
de grande relevo.
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FPF
Taça de
Portugal

DESPORTO

1-FC Porto 82 30 26 4 0 79 19
2-Sporting 73 30 23 4 3 59 20
3-Benfica	 67	 30	 21	 4	 5	 75	 29
4-SC Braga 56 30 16 8 6 47 28
5-Gil Vicente 47 30 12 11 7 42 32
6-Vitória SC 42 30 12 6 12 42 38
7-Marítimo 36 30 9 9 12 36 39
8-Paços de Ferreira 36 30 9 9 12 27 38
9-Santa Clara 35 30 8 11 11 33 47
10-Estoril Praia 35 30 8 11 11 32 36
11-Boavista 33 30 6 15 9 34 45
12-Portimonense 32 30 8 8 14 27 41
13-FC Famalicão 29 30 6 11 13 36 46
14-FC Vizela 29 30 6 11 13 31 48
15-FC Arouca 27 30 6 9 15 28 51
16-Moreirense 26 30 6 8 16 28 46
17-CD Tondela 25 30 7 4 19 37 60
18-Belenenses SAD 24 30 5 9 16 19 49

 PTS  J V E    D GM   GS

30ª JORNADA

1-Rio Ave 60 30 18 6 6 46 30
2-Casa Pia 59 30 18 5 7 40 19
3-GD Chaves 57 30 16 9 5 47 27
4-Feirense 52 30 15 7 8 43 31
5-Benfica	B	 51	 30	 15	 6	 9	 54	 37
6-Nacional 45 30 12 9 9 46 36
7-Leixões 44 30 12 8 10 38 33
8-FC	Penafiel	 42	 30	 11	 9	 10	 31	 35
9-Farense 40 30 10 10 10 37 36
10-CD Mafra 39 30 10 9 11 34 37
11-Vilafranquense 38 30 9 11 10 36 39
12-FC Porto B 38 30 9 11 10 40 43
13-Est. Amadora 36 30 9 9 12 40 47
14-Académico de Viseu 30 30 8 6 16 25 44
15-SC Covilhã 29 30 6 11 13 26 41
16-Varzim 29 30 6 11 13 22 36
17-Trofense 28 30 6 10 14 26 37
18-Académica OAF 16 30 3 7 20 32 55

     PTS  J V  E  D GM GS

15/04 FC Arouca 1-1 Santa Clara
  FC Famalicão 2-2 G. Vicente
  Vitória SC 4-0 P. Ferreira
16/04 Moreirense 2-0 CD Tondela
  Belenenses 1-0 FC Vizela
  Marítimo 4-0 Boavista
  FC Porto 7-0 Portimonense
17/04 Sporting 0-2 Benfica
18/04 Estoril Praia 0-0 SC Braga

31ª JORNADA
22/04 FC Vizela 15:15 FC Arouca
23/04 Portimonense 10:30 Moreirense
  Santa Clara 13:00 Marítimo
  Benfica 13:00 FC Famalicão
 Gil Vicente 15:30 P. Ferreira
24/04 Estoril Praia 13:00 Belenenses
  CD Tondela 15:30 Vitória SC
25/04 SC Braga 13:00 FC Porto
  Boavista 15:30 Sporting

30ª JORNADA
15/04 GD Chaves 1-0  SC Covilhã
  Varzim 1-0 Casa Pia
16/04 Farense 1-0 CD Mafra
  Académica 0-0 FC Penafiel
  Leixões 0-0 FC Porto B
  A. de Viseu 2-1 Trofense
  Est. Amadora 0-0 Nacional
  Feirense 1-1 Vilafranquense
17/04 Rio Ave 2-1 Benfica B

31ª JORNADA
23/04 Casa Pia 6:00 Est. Amadora
  GD Chaves 9:00 Académica 
24/04 FC Penafiel 6:00 Feirense
  CD Mafra 9:00 Rio Ave
  FC Porto B 10:30 Vilafranquense
  Nacional 10:30 Farense
  Benfica B 10:30 A. de Viseu
  SC Covilhã 12:00 Leixões
25/04 Trofense 13:00 Varzim

MEIAS-FINAIS
    1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto       1-2 21/04  15:15
CD Tondela (4-1) CD Mafra       3-0       1-1

QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO     2ª MÃO
Man. City (1-0) Atlético Madrid         1-0        0-0
Benfica (4-6) Liverpool         1-3        3-3
Chelsea (4-5) Real Madrid         1-3    3-2 (a.p.)
Villarreal (2-1) B. München         1-0        1-1
MEIAS-FINAIS     1ª MÃO     2ª MÃO
Man. City-Real Madrid 26/04  15:00 04/05  15:00
Liverpool-Villarreal 27/04  15:00 03/05  15:00

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO   2ª MÃO
RB Leipzig (3-1) Atalanta      1-1      2-0
West Ham (4-1) Lyon      1-1      3-0
SC Braga (2-3) Rangers      1-0   1-3 (a.p.)
E. Frankfurt (4-3) Barcelona      1-1      3-2
MEIAS-FINAIS   1ª MÃO   2ª MÃO
West Ham-E. Frankfurt 28/04  20:00 05/05  15:00
RB Leipzig-Rangers 28/04  20:00 05/05  15:00

João Félix confirma que já não joga mais esta época

João Félix confirmou que já não poderá voltar a 
jogar mais nesta temporada.

«Infelizmente, as notícias não são as que eu espe-
rava e é com profunda tristeza que me vejo impossibi-
litado de ajudar a minha equipa no que falta jogar nes-
ta temporada. Agora só posso apoiar o Atleti de fora e 
trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais 
forte», escreveu o avançado português numa publica-
ção no Instagram.

Félix saiu lesionado ao intervalo na partida deste do-
mingo diante do Espanhol de Barcelona e a transmis-
são televisiva captou o jogador a fazer gelo na coxa já 
no banco de suplentes. Esta segunda-feira, o Atlético 
de Madrid informou que o jogador sofreu uma lesão 
no músculo isquiotibial da coxa esquerda, tal como o 
colega Thomas Lemar. Os colchoneros têm ainda mais 
seis jogos para disputar até ao final da época, todos 
para a La Liga, e entre os quais um dérbi com o Real 
Madrid.

"O racismo e a violência não
podem ter lugar no Desporto"
O secretário de Estado da Juventude e do Des-

porto repudiou hoje "dois graves inciden-
tes" verificados durante o fim de semana, 

em mensagem publicada no Twitter.

"Dois graves incidentes mancharam o fim de sema-
na desportivo. O racismo e a violência não podem ter 
lugar no Desporto. A APCVD [Autoridade para a Pre-
venção e Combate à Violência no Desporto] aguarda 
os autos das autoridades policiais e agirá em confor-

midade", lê-se na mensagem deixada por João Paulo 
Correia.

O governante referia-se a duas situações ocorridas 
durante o fim de semana, sendo a mais marcante o 

caso de insultos racistas dirigidos a Sandro Cruz, joga-
dor do Benfica B, no jogo frente ao Rio Ave, na II Liga 
de futebol, que já mereceram o repúdio por parte de 
outras instâncias ligadas ao desporto.

SPORTING REAGE À MORTE DE UM DOS BEBÉS DE RONALDO E GEORGINA RODRÍGUEZ
Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais esta segunda-feira, 18, para dar a conhecer que perdeu um dos bebés. O avançado do United e Georgina Rodríguez 
aguardavam o nascimento de gémeos, um menino e uma menina. A menina sobreviveu ao parto, mas o menino não resistiu. “É com a mais profunda tristeza que 
comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento 
com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos 
privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, pode ler-se na nota publicada pelo luso na rede social Instagram. 
O Sporting, através das redes sociais, lamentou o sucedido: "Muita força, Cristiano. A família Sportinguista está convosco", escreveram os leões na rede social Twitter.
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Os dias de Darwin, o matador da Liga
Darwin, o matador da Liga. Melhor marcador 

da Liga, o avançado uruguaio do Benfica foi 
a figura do dérbi que reanimou a luta pelo 

segundo lugar e que deixou as contas do título prati-
camente arrumadas.

A festa do FC Porto parece estar por Dias, com nove 
pontos de vantagem e doze por disputar. É o conforto 
de quem viu do sofá um dérbi em que o Benfica voltou 
a deixar claro aquilo que o deixa confortável.

Ao Sporting não faltou vontade, mas a clarividência 
foi manifestamente curta para os labirintos do jogo, 
até porque alguns dos habituais indiscutíveis da equi-
pa têm deixado esse estatuto em debate.

A diferença entre o Benfica da Liga e da Champions 

nunca esteve na atitude ou na motivação. Esteve sem-
pre no contexto tático, se tivermos em conta que os 
duelos europeus permitiam que a equipa jogasse mais 
na expectativa. Como se sente mais confortável.

Vale a pena recordar que, mesmo Jorge Jesus, entre 
as dificuldades sentidas por no regresso à Luz, a dada 
altura encontrou estabilidade com o recurso a três cen-
trais.

Nélson Veríssimo não foi propriamente por aí, até 
porque Lucas Veríssimo continua lesionado, mas tam-
bém fez da coesão defensiva a sua principal marca. E 
neste dérbi de Alvalade recorreu muitas vezes a uma 
última linha com cinco elementos, através do recuo de 
Diogo Gonçalves para fechar o lado direito.

Essa faceta conservadora também pode ser curta, 
como atesta a classificação do Benfica, mas em deter-
minados jogos tem a medida certa para proteger as 
lacunas e potenciar as virtudes. Para esconder as limi-
tações de Otamendi e Vertonghen a controlar a pro-
fundidade, mas também para aproveitar a acutilância 
de Darwin Nunez a atacar o espaço.

Foi assim que o Benfica chegou à vantagem, ao mi-
nuto 14. Um passe longo de Vertonghen destapou as 
lacunas do lado contrário, onde Coates e Neto foram 
demasiado lentos para travar o novo ídolo da Luz.

E se a estratégia do Benfica já passaria por dar maior 
iniciativa de jogo ao Sporting, com o golo ficou ainda 
mais confortável.

O Sporting assumiu o domínio territorial, mas foram 
evidentes as dificuldades para criar situações de perigo 
na primeira parte. Mais pragmático, a explorar as saí-
das rápidas e os lances de bola parada, o Benfica ainda 
teve um remate perigoso de Diogo Gonçalves travado 
por Adán, para além de um golo anulado a Otamendi.

VERÍSSIMO DEU ORDEM PARA
FECHAR, BENFICA ACABOU A MARCAR

Esperavam-se mudanças do lado leonino, sobretudo 
se pensarmos no rendimento recente de Marcus Ed-
wards, em contraste com Pote, mas Amorim optou 
por não mexer logo ao intervalo. Ainda assim, depois 
de um remate de Everton que saiu a centímetros do 
poste, o Sporting teve uma bola no ferro, por Sarabia.

As entradas de Ugarte, Slimani e Edwards intensifica-
ram a pressão do Sporting, até porque alguns elemen-
tos do Benfica começavam a revelar desgaste (Diogo 
Gonçalves, por exemplo), mas o Sporting mostrou 
sempre desacerto no último terço.

Fiel à sua marca, Veríssimo procurou refrescar a 
equipa sem baralhar as referências. A estratégia, que 
passou até por lançar André Almeida e Gil Dias para 
fechar as alas, saiu melhor do que a encomenda: o es-
querdino acabou por fazer o 2-0 do Benfica, ao minuto 
90+3.

O Benfica deixa as contas do título praticamente ar-
rumadas, a favor do FC Porto, mas alimenta também 
a esperança de chegar ao segundo lugar e ter acesso à 
Liga dos Campeões.

Se não o conseguir pode sempre fazer contas aos mi-
lhões que Darwin promete.


