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PENSAMENTO DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

CASAIS DA SEMANA

50º ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL
Sábado 26 de novembro de 2022 às 18h30, um marco histórico para a Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal. Haverá uma missa comemorativa dedicado aos antigos músicos na 
igreja Santa Cruz às 18h e depois há o jantar com DJ Jeff Gouveia na Santa Cruz.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

O meu divórcio português

O casamento de um cidadão 
português no estrangei-
ro, pode ser averbado em 

Portugal, mediante a entrega de certidão de casa-
mento emitida por entidade competente do país 
onde ocorreu a celebração; fotocópia autenticada 
da convenção antenupcial se tiver sido outorgada 
e certidão de nascimento se algum dos nubentes 
for estrangeiro, quer junto do posto consular da 
sua área de residência, quer ainda junto de Con-
servatória do Registo Civil em Portugal.

Já no caso de o casamento de cidadão português 
residente no estrangeiro, ter sido celebrado perante 
as autoridades portuguesas no consulado, o assento 
de casamento é integrado na base de dados em to-
dos os consulados ou na conservatória onde se en-
contre lavrado o assento de nascimento de qualquer 
dos nubentes.

Assim, se o casamento contraído no nosso país, ou 
integrado na ordem jurídica portuguesa foi dissol-
vido por sentença emanada por órgão judicial do 
país da residência, terá o cidadão de interpor nova 
ação de revisão e confirmação da sentença que de-

cretou o divórcio entre o casal, junto do Tribunal da 
Relação competente e pedir a confirmação daquela 
sentença. 

A decisão a ser proferida encontra assento na nor-
ma ínsita no art. 980º do Código de Processo Civil, 
que estabelece os requisitos necessários para a con-
firmação de sentença estrangeira.

Ou seja, ao julgador não pode suscitar dúvidas: so-
bre a autenticidade dos documentos apresentados, 
nem sobre a inteligência da decisão, que a sentença 
estrangeira objeto de apreciação já tenha transitado 
em julgado; que do processo não consta qualquer 
elemento donde se possa retirar a existência de uma 
situação de litispendência ou de caso julgado, com 
fundamento em causa afeta a um tribunal portu-
guês; que não tenham sido cumpridos os princípios 
do contraditório e da igualdade das partes; que a 
sentença cuja confirmação é pretendida provenha 
de Tribunal cuja competência tenha sido provocada 
em fraude à lei e que que não houve impugnação e 
que não foi posta em causa a ordem pública inter-
nacional do Estado português. 

Verificados todos os pressupostos necessários para 
que a sentença que decretou o divórcio, entre os re-
querentes possa ter eficácia em Portugal, é emanada 
decisão, que após trânsito em julgado, há lugar ao 
cumprimento do disposto no art. 78.º do Código 
Registo Civil, ou seja, comunicação à Conservatória 
do Registo Civil para ser lavrado a averbamento da 
dissolução do matrimónio operado pela revisão da 
sentença estrangeira.

A experiência tem demonstrado que este pedido 
surge na maioria das vezes na sequência de neces-
sidade de atualizar o estado civil em Portugal, visto 
que à luz da ordem jurídica portuguesa sem aquele 
pedido de revisão de sentença estrangeira de divór-
cio o cidadão é casado em Portugal e nessa medida 
o ainda cônjuge poderá ter de ser chamado a inter-
vir nomeadamente em atos de alienação, doação, 
partilha etc, que dependerá do regime de bens que 
vigorou durante o matrimónio. 

O mesmo se diga quanto está em causa adquirir 
a cidadania portuguesa, sendo um dos requisitos a 
demonstração da filiação que é estabelecida pelo ca-
samento dos progenitores. 

Os progenitores dos requerentes à cidadania por-
tuguesa que tiverem contraído segundas núpcias, só 
com a revisão de sentença de divórcio que dissolveu 
o casamento, é que poderão averbar o matrimónio 
entretanto contraído e atualizar o seu estado civil, 
habilitando desta forma os filhos ao pedido de aqui-
sição de cidadania portuguesa.

44º ANIVERSÁRIO DO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal vai organizar no Sábado 10 de dezembro de 
2022 às 18h30, a sua festa de aniversário na sua sede. A festa será animada pelo melhor 
conjunto da comunidade, o conjunto contacto. A Ementa da noite será, sopa, salada e o 
prato principal: bacalhau no forno com batatas a murro, e bolo do aniversário, acompa-
nhado com espumante e café. 4000 Ave. de Courtrai, Mtl, QC, H3S 1C2 | Podem reservar 
ou para ter mais informações 514 342.4373
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Sr. Kader
Vidente médium competente

MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO SEU 
AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES, SUCESSO 
SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS, EMPRESARIAL, 

EXAME E BOM SENSO NOS JOGOS, DESENFEITIÇAR. 
RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS, 

DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.6617

Qatar 2022: polémico?

Este domingo iniciou-se o 
Mundial de futebol no Qa-
tar, envolvido em múltiplas 

polémicas desde os direitos huma-
nos ao impacto ambiental do mes-
mo, passando pela forma como o 

Qatar foi selecionado pela FIFA. 
Naturalmente muitos se esquecem que o futebol, 

desporto que tradicionalmente era de acesso popu-
lar, atualmente é uma enorme máquina de fazer di-
nheiro à custa do desregramento emocional de seus 
adeptos prontos a hipotecarem importantes somas 
de dinheiro para aceder a jogos ou a toda uma para-
fernália de produtos derivados do marketing asso-
ciado a equipas e jogadores de futebol. 

Não admira, portanto, notícias de que o Qatar terá 
gasto o equivalente a seu PIB anual para a realiza-
ção deste evento. E onde há muito dinheiro envolvi-
do, há muita ferocidade na procura de tirar partido 
desses movimentos financeiros, onde cada vez mais 
a deliberada ignorância pelos mais fundamentais 
princípios humanos são atirados janela fora em prol 
do lucro rápido. 

No meio de todo este folclore, insurgem-se tam-
bém os oportunistas políticos e mediáticos, que 

durante anos têm estado bastante sossegados e que 
agora apelam a boicotes e outras ações de protesto 
contra os atropelos à dignidade humana e ambien-
tal, entre outras, que se vivem no Qatar. 

Como em todas as notícias, uma foto não diz tudo 
sobre o filme, mas os indícios não deixam de estar 
lá quando essa foto é acompanhada por outras fotos 
que revelam a mesma realidade. 

Efetivamente no Qatar há várias realidades e algu-
mas bem penosas para aqueles que as vivem. 

Se por um lado um ocidental tem acesso a am-
bientes próprios do mundo ocidental onde o diver-
timento e o lazer estão disponíveis, o mesmo não 
o será para os trabalhadores que são recrutados de 
outros países para dar realidade à megalomania. A 
pergunta coloca-se: ir ao Mundial, apoiar a nossa 
equipa, visionar os jogos, é ou não dar aval a essas 
realidades menos aceitáveis? Tudo aqui tem o seu 
equilíbrio. 

Isolar esses regimes quando por um lado negocia-
mos e beneficiamos dos seus recursos naturais é tão 
hipócrita como ignorar completamente os proble-
mas de dignidade humana que têm. Portugal, por 
essa ideia, deveria então ter em atenção quando se 
relaciona com Angola, ou quando figuras impor-
tantes do Estado vão ao encontro de pessoas como 
Nicolas Maduro da Venezuela, ou visitavam Fidel 
Castro em Cuba. 

O próprio Canadá enfrenta ainda problemas não 
resolvidos com as comunidades mais setentrionais 
autóctones onde os serviços básicos humanos como 
água potável são inexistentes, diferenciação étnicas 
e a falta de oportunidades. 

Naturalmente não há nenhuma nação que tenha 
o seu “quintal” totalmente limpo, mas isso não im-
pede o relacionamento com bases sãs onde o inter-
câmbio mútuo permite abrir populações de costu-
mes rigidamente fixados em injustiças observarem 
novas e melhores realidades através do exemplo. 
Assim, boicotar o Mundial será a opção sensata? 

Penso que não. Penso que deveríamos aproveitar 
esta oportunidade para permitir um intercâmbio 
entre nações, sem equivocamente sancionar atro-
pelos à dignidade humana, pelo contrário, mostrar 
que há outras e melhores opções que dignificam a 
história de cada povo e de cada nação sem os desca-
racterizar, promovendo uma evolução sã e positiva. 

No mundo atual, impreterivelmente interligado, 
torna-se mais evidente que o exemplo e a boa von-
tade são as melhores armas para corrigir erros mi-
lenares em vez da hipocrisia e da violência da impo-
sição das atitudes, tudo isto sem abdicar da firmeza 
de princípios.

Coisas do Corisco

Caros amigos o Natal está ba-
tendo a porta e desta vez va-
mos ter festas bravas, minha 

comadre Serafina do Faial da Terra 
está já pronta, disse-me ela que tem 

uma lista para ir a cidade e comprar os presentes 
para dar aos sobrinhos e sobrinhas. 

Ela quando ia a cidade tinha o costume de levar as 
sobrinhas, mas as pequenas cresceram e gostam de 
andar na moda e conhecem as tendências para ves-
tir modernas. A Serafina sobretudo com estes tem-
pos frios usa umas meias grossas nas pernas de lá de 
carneiro que ela enrola cima dos joelhos, ela diz que 

e para tapar as varizes, um lenço preto e um xaile por 
cima dos ombros mas tapa mais e a boca, as sobrinhas 
ficam com vergonha do vestir da tia. Também minha 
contracunhada Consolação contou-me que ouviu uma 

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

cliente na loja a perguntar a empregada que gosto ti-
nha na boca uma certa marca de café, no final dizia a 
cliente qual e a sensação na boca, Consolação e muito 
desbocada, e dobrou várias vezes a língua na boca para 
não dizer uma asneira, ela disse-me mas eu não posso 
escrever isto no jornal, e são coisas relacionadas com o 
marido, o que ela sente em boca e privado e não digo 
mais nada. Mudando de assunto, com o Natal a chegar 
as motas estão desaparecendo das nossas estradas es-
corradias com a neve, mas não impediu Sylvia La Trott, 
do Grupo Riders du Nord,de organizar um delicioso e 
asseadíssimo jantar dansante num restaurante de Saint 
Eustache para sublinhar o final da temporada de andar 
de mota, 2022, em que eu mais a conversada tivemos o 
prazer de participar. De facto foi muito divertido.

"O ser humano pode fugir de tudo e de todos, mas nun-
ca de sua própria consciência", Augusto Cury. 
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JORGE MATOS 
E FOTOS 
TELMO BARBOSA

O Grupo Folclórico 
e Etnográfico Por-
tuguês de Mon-

treal | Lembranças do Ribatejo orga-
nizou a sua festa tradicional de São 
Martinho. Este evento foi realizada na 
cave da igreja Sant-Enfant Jesus no sá-
bado 19 de Novembro.

No âmbito de continuar a exercer a sua 

paixão pelo folclore nacional e respei-
tando as tradições do nosso Portugal, 
este rancho há varios anos que nos con-
tinuam a brindar com uma excelência 
de dancas não só da região do Ribatejo 

Noite Memorável de São Martinho do 
Grupo Folclórico e Etnográfico de Montreal

como igualmente de outras regiões (Na-
zaré e Minho) onde se dança o folclore.

Uma sala estava bem cheia com várias 
individualidades da comunidade, enca-
beçada pelo Excelentíssimo Sr. Cônsul-

-Geral de Portugal em Montreal o Dr. 
Francisco Saraiva, que deu as boas-vin-
das a todas as pessoas presentes, e uma 
breve alocução ao empenho do nosso 
folclore que tem vindo a representar 

Portugal.
Entre outras individualidades tivemos 

a presença agradável da deputada Do-
minique Duvie, o Sr. Dr. Arlindo Vieira 

e esposa e o conselheiro da comunidade 
o Sr. Daniel Loureiro. 

O repasto foi confecionado pela chefe 
de cozinha a Sra. Helena Loureiro.

Depois do referido jantar o rancho 

folclórico deliciou a assistência com vá-
rias interpretações de danças de varios 
estilos e regiões de Portugal, findo o 

qual teve o inicio da dança de salão ani-
mada pelo excelente conjunto musical 
da cominidade o Contacto que como é 
habito nos brinda com excelentes inter-
pretações musicais. Uma excelente noi-
te de festa que este evento continua por 
muitos anos para nos divertir-mos. Pa-
rabéns aos organizadores, fizeram um 
excelentes trabalho.
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

A Barraca Abanou na Festa Branca

Eu sempre disse, 
quando organizas 
alguma coisa, deve 

sempre pensar a arrebentar a casa e 
não fazer uma festa para fazer dinhei-
ro. Com tudo o que está pasando no 
mundo é difícil pensar em festa mas 
ficamos tanto tempo em casa,... agora 
é tempo de sair e fazer a festa.

Do início ao fim a festa foi espetacular, 
já lá vão vãrios anos que vou a esta fes-
ta, antes da pandemia, mas esta foi para 
arrebentar, o Tony Câmara com a sua 
equipa não pararam de tocar e cantar e 
foi muitíssimo bem porque o "show" foi 

inovador, ativo e dinâmico. 
O jantar foi excelente e a equipa que 

serviu durante a noite fizeram um ótimo 

trabalho, e devo notar também a deco-
ração foi bem linda, graças a Associação 
Saudades da Terra Quebequente que 
deixou a sua decoração para a missão 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval 
e que foi agredecido pela gentileza de-

les deixar a sua decoração. Em resumo a 
igreja está ainda de pé porque nós fize-
mos a festa, foi um grande sucesso, dan-
çando e risando durante toda a noite.

Quero agradecer a direção da igreja 
que estão a trabalhar muito forte para 
fortalecer a igreja económicamente por-

que a Covid-19 não fui 
muito bom para nin-
guém e é agora o mo-
mento de restabelecer a 
igreja de Laval. 

Parabéns que conti-
nuem porque estão no 
bom caminho.
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nome, disse: ''tenho muito orgulho de representar as 
comunidades de expressão portuguesa. Estou grata 
pela oportunidade de trabalharmos todos juntos e 

fazer uma marca mais relevante da comunidade an-
golana de Toronto''. Ana Bailão também aproveitou 
a ocasião para entregar uma recordação ‘’style’’ placa 
de reconhecimento para os membros organizadores 
– Comissão de Gestão da Comunidade Angolana do 
Ontário-ACO. 

Este encontro foi marcado por momentos especiais, 
um deles foi quando tomou a palavra a Cônsul Geral 
de Portugal em Toronto e a ministra Conselheira da 
República de Angola.

A Cônsul Geral de Portugal em Toronto saudou e 
começou o seu curto discurso em Inglês respeitando 
os padrões do idioma no Canadá; tendo desejado feliz 
dia da Independência em especial à todos residentes 
no Canadá. Depois, assinalou a data sob o signo da 

fraternidade com povo irmão Angolano. As relações 
entre Angola e Portugal têm vindo a se consolidar e 
são hoje marcadas pela maturidade, estabilidade e ex-
celência entre os dois povos. Por sua vez, a ministra 
conselheira saudou os seus antecessores e os angola-
nos presentes. Numa dissertação simples, clara e ob-
jectiva rendeu uma singela homenagem às tribos que 
viveram e passaram em Toronto. De igual modo, em 
nome do governo da República de Angola e da comu-
nidade residente no Canadá aproveitou a oportunida-
de para saudar o representante máximo da Prefeitura 
Municipal de Toronto. São 47 anos de independência, 
hoje, este acto do içar da bandeira de Angola demons-
tra também o reconhecimento da parceria e de coope-
ração entre os dois Estados. Relembrou o lema e dese-
jou feliz dia da independência. De seguida, Carla Neto 
chamou os presentes para entoarem o hino nacional 
de Angola na presença dos repórteres da Camões TV, 
Espaço Mwangolé e da Rádio Milongola THM TV. O 
encontro terminou pelas 12 horas 30. O jantar alusivo 
ao dia da Dipanda teve lugar no espaço local “Yauca's 
Lounge & Luanda House”. 

Dipanda-Angola-Xietu
ANTONIO FIGUEIRA
PAPA TONY 
Jornalista independente 

Sob o lema “Angolanos de mãos da-
das, rumo ao futuro, celebremos o 
11 de Novembro 2022”. A cidade 

de Toronto continua a ser um marco histórico para 
todos os angolanos na diáspora Canadiana. A ban-
deira da República de Angola foi içada no sábado, 
12 de Novembro de 2022 na Câmara Municipal de 
Toronto para celebrar os 47º anos de Independência 
que se assinalou no dia 11 de Novembro desde 1975.

A presença notável neste acto foi a da Ministra Con-
selheira do Ministério das R. Exteriores de Angola, 
Albertina Cassule e da Exma. Sra. Rita Reis. Partici-
param igualmente na da cerimónia vários membros 
das Missões Diplomáticas e Consulares, dentre eles a 
Cônsul de Portugal em Toronto, a vice-presidente ces-
sante da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, 
Angolanos das Comunidades de Toronto, Hamilton e 
Montreal.

O primeiro encontro teve início pelas 10 horas 30 no 

pódio da Câmara Municipal de Toronto - City Hall 
Square. Abriram a cerimónia a Exma. Sra. Carla Neto 
e Francisco Pegado que, calorosamente acolheram os 

presentes, fazendo um resumo da actividade. Seguida-
mente tomou a palavra a digníssima vice presidente 
cessante, Ana Bailão, tendo saudado a todos em seu 

COMUNIDADE
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ANGOLA: MORREU NAGRELHA-NANA 
ANTONIO FIGUEIRA
PAPA TONY 
Jornalista independente 

Foi com profunda dor e cons-
ternação, que tomamos conhe-
cimento do passamento físico 

do ícone da música urbana angolana, 
vocalista principal do grupo de kudu-
ro “Os Lambas”, Gelson Caio Manuel 
Mendes “Nagrelha.

Conhecido nos meios artísticos como 
o “Estado-maior do Kuduro”, em ple-
na tarde, segundo um comunicado do 
Complexo Hospitalar de Doenças Car-
dio-Pulmonares Cardeal Dom Alexan-
dre do Nascimento, em Luanda, o artis-
ta de 36 anos de idade faleceu às 12h50 
vítima de doença prolongada, na sexta-
-feira 18 de novembro de 2022.

Com a sua morte, Angola perde um 
dos seus melhores filhos, que escreveu, 
com os seus feitos de kudurista e patrio-

tismo, o seu nome nos anais da história 
do Bairro Sambizanga. 

Foi-se um pai, irmão, líder do gueto, 
mas temos a certeza de que os seus feitos 
constituem legado para muitos jovens 
da actualidade, que procuram tudo fazer 
para o contínuo desenvolvimento (cul-

tural) de Angola.
Marina Teixeira (Weza) esposa do fale-

cido Nana, não há nada capaz de reparar 
uma perda como esta, mas em nome da 
amizade e amor de quem fica, e em hon-
ra da memória de quem se foi, é preciso 
continuar vivendo. É preciso transfor-
mar o luto em uma luta pela vida e pela 
felicidade, e transformar a dor em sau-
dade e serenidade. Coragem.

Nesta hora de dor e luto a que nos asso-
ciamos, em meu nome de alguns ango-
lanos residentes em Montreal-Canadá, 
apresentamos à família enlutada, a ex-
pressão dos nossos mais sentidos pêsa-
mes pelo infausto acontecimento. 

SYLVIO MARTINS

No dia 11 de novembro é 
celebrado o Remembrance 
Day no Canadá. Esta data 
foi celebrada pela primeira 

vez em 1919 em todas as colónias Bri-
tânicas do British Commonwealth. Foi 
originalmente chamado de “Armistice 
Day” para comemorar o acordo de ar-
mistício que encerrou a Primeira Guer-
ra Mundial na segunda-feira, 11 de 
novembro de 1918, às 11 horas – na dé-
cima primeira hora do décimo primeiro 
dia do décimo primeiro mês.

Este ano, pela primeira vez, fui ao ci-

11 de novembro no "Cimetière Repos St-François D'Assise"
metério Repos St-François D'Assise em 
Montreal. Eu nunca tive a oportunida-
de  de "festejar" ou mesmo comemorar 
este evento tão marcante na história do 
mundo atual. Mas, fiquei impressiona-
do por esta comemoração, todos os pi-
lares nacionais estavam presentes, Mon-
treal, Quebec e mesmo o Canadá estava 
muito bem representado. 

Foi uma linda cerimónia memorável 
com homens das Forças Armadas da 
Defesa Nacional que estavam presen-

te para comemorar este momento tão 
importante no passado, não sei onde 
estavamos todos sem estas pessoas que 
sacraficaram-se de corpo e de alma para 
nos defender, e esta cerimónia foi inte-
ressante porque pela primeira vez en-
contrei Mgr Christian LÉPINE, muito 
simpático e que fez um discurso bastan-
te emotivo para os familiares presentes.

Ao mesmo tempo encontrei várias pes-
soas que estiveram numas na segunda 
guerra mundial e que sobreviveu e que 
felicitou o que o cimetério fez para co-

memorar este evento com muito cari-
nho e amizade.

E, para finalizar, quero dar os parabéns 
pelos organizadores deste evento por-
que não é uma coisa simples de realizar 
um momento solene e com profunda 
sensibilidade. E, é de louvar a presença 
de Soraya Martinez Ferrada do Partido 
Liberal do Canada para Hochelaga e 
Karine Boivin Roy, do partido CAQ de-
putada de Anjou-Louis-Riel que presta-
ram umas lindas homenagens.

COMUNIDADE
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CARNEIRO: Carta Dominante: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia. Amor: As saudades do passado 
poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança que 
dias melhores virão. Saúde: Cuidado com o aparelho 

digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. 
Pode sair prejudicado. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

TOURO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: A sua relação poderá estar a mudar 
muito rapidamente. Aja com cautela mas não se 
preocupe em excesso. Saúde: Cuide melhor dos seus 

dentes. Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode. Faça 
bem as contas. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

GÉMEOS: Carta Dominante: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua 
cara-metade. Lembre-se que ela também precisa de 
si. Saúde: Regular. Dinheiro: Poderá investir em novos 

projetos, com prudência. Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Está num período propício 
ao romantismo. Saúde: Se sofre de alguma doença 
crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período. 

Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais. 
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

LEÃO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: É possível que 
retome o contacto com alguém que não vê há muito 
tempo. Saúde: Estará dentro da normalidade. Dinheiro: 

Poderá ter necessidade de recorrer às suas poupanças. 
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

VIRGEM: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para 
demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor. 
Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta 

bem. Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu 
emprego porque pode ter uma boa surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

BALANÇA: Carta Dominante: a Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Dê mais atenção às necessidades 
da sua cara-metade. Não negligencie aqueles que 
ama, cuide deles de forma constante. Saúde: Possível 

inflamação dentária. Dinheiro: É provável que surja a oportunidade 
de dar seguimento a um projeto que estava parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: Deixe de lado o 
passado e concentre-se mais no momento presente. 
Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha 

cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na 
sua conta bancária. Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade.  Amor: Será recompensado 
pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom 
exemplo! 

Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a 
semana. Dinheiro: Poderá receber dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: o Sol, que significa 
Glória, Honra.
Amor: Desfrute do ambiente familiar e ponha de lado as 
preocupações profissionais. Aproveite o espírito de união 

para recuperar forças. Saúde: Possíveis problemas de obstipação. 
Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode 
prejudicá-lo. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQUÁRIO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Poderá ter uma 
discussão com os seus filhos. Procure o entendimento 
através da compreensão e da justiça. 

Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas 
emoções. Dinheiro: Período de estabilidade a este nível. 
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEIXES: Carta Dominante: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento. 
Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale com o seu 
parceiro e esclareça as suas dúvidas. 

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que surgem.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Acabar com o alto índice de pobreza

A estratégia regional de com-
bate à pobreza terá uma 
nova abordagem, conforme 

já tinha prometido o responsável 
pela área social dos Açores, Artur Lima, tendo em 
vista acautelar a evolução dos tempos com a prolife-
ração de crises, primeiro com a pandemia, e agora, 
com a guerra e a inflação, e ela constitua um instru-
mento estratégico de referência, sólido e consistente 
com os objetivos concretos.

Muitos foram os projetos, programas, investigações, 
candidaturas sem fim que foram experimentados e 
a alteração da situação da pobreza nos Açores nestes 
anos não se alterou significativamente, com a Região 
a liderar os rankings da pobreza em Portugal. Para 
quem está a tento a esta área percebe que não conse-
guimos fazer quase nada, apesar do dinheiro que isto 
envolveu, o que é muito frustrante. Se a avaliação do 
sector se baseasse nos subsídios e no dinheiro distri-
buído, seguramente que a apreciação seria outra e tudo 
pareceria estar resolvido. Porém a realidade é aquela 
que conhecemos.

Com a nova abordagem na estratégia regional de luta 
contra a pobreza, fica a esperança de que se imprimi-
rá uma nova dinâmica no combate à pobreza, e que o 
ajuste desta Estratégia de Exclusão Social 2018-2028, 
com a implementação de novas medidas as diretivas 
terão outros impactos. De destacar de entre as várias 
ações, o apoio ao acesso à habitação a famílias de clas-
se média, uma novidade que, pela primeira vez, se dá 
atenção a uma franja da sociedade sempre relegada 
para o esquecimento e que é um contribuinte ativo no 
pagamento de impostos ao Estado.

Por outro lado, o reforço da formação contínua des-
tinada às famílias apoiadas de modo a se orientar as 
famílias para uma verdadeira qualificação e obtenção 
de competências aos níveis da inserção pessoal, social 
e profissional, é uma medida adequada às necessida-

des das famílias beneficiárias e escorada na conceção 
e operacionalização dos vários programas de inserção, 
tendo em vista construírem o seu percurso de inser-
ção.

A formação é de facto uma palavra-chave nesta pre-
tensão governamental, tendo ainda como objetivo que 
as pessoas contribuem para o garante da sua autono-
mia e virem a integrar o mercado de trabalho, sem fi-
carem dependentes, a médio e longo prazo, da situação 
da subsidiodependência. 

Por outro lado, o objetivo deste Governo Regional 
da gratuidade das creches da Região é um meio de se 
garantir uma maior eficácia na luta contra a pobreza, 
assegurando que as crianças açorianas possam trilhar 
percursos de sucesso escolar. É de saudar esta medida, 
dado que é ponto assente, que quando uma criança é 
abrangida ou é afetada pela pobreza, isso determina 
a qualidade da sua participação cívica para o resto da 
vida. O projeto alternativo à institucionalização de ido-
sos, para que estes permaneçam em casa, beneficiando 
de uma rede de apoio domiciliário complementar ao 
que já existe em vários pontos do Arquipélago, pois 
assegurar o futuro implica uma atenção aos idosos de 
hoje, que são mais letrados, mais viajados e com aces-
sibilidade ao mundo digital, pelo que exigem um olhar 
diferente e respostas mais consentâneas com as suas 
apetências por parte do Governo e das instituições dos 
Açores. Nascer pobre não pode ser uma condição a 
vida, pelo que importa uma dinâmica no combate à 
pobreza que tenha em conta esta nova realidade, para 
que os Açores possam dar um salto nos rankings dos 
parâmetros da pobreza e exclusão social e se viva com 
mais dignidade na nossa Região.

Por isso, a proposta de aprimorar o documento pre-
liminar que desenhado com a celebração e um proto-
colo com a Faculdade de Economia e com o Centro 
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, pelo 
que esperamos que ele possa imprimir uma nova di-
nâmica. O aumento sem precedentes do investimen-
to do orçamento regional destinado à área social, que 
contará com mais 13 milhões de euros do que o pre-
sente orçamento, com várias bandeiras sociais que só 
os Partidos de se arrogavam em grandes defensores, é 
uma marca que ficará na governação do XIII Governo 
Regional de coligação com o PSD, CDS e PPM.

O contexto social e político atual exige do governo 
uma atenção muito grande para esta área social, pelo 
que o orçamento regional traduz bem a preocupação 
de lutar contra o flagelo de pobreza que tem carateri-
zado os povos destas ilhas.

Estamos crentes que esta determinação será fulcral 
para que a estratégia de luta contra a pobreza terá re-
sultados práticos muito positivos.
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F1: As duas últimas, George Russell no Brasil
E Max Verstappen vence no Abu Dhabi

É verdade, como o tempo passa! 
Ainda parece que foi a alguns 
dias atrás que começávamos 

mais um Campeonato da F1 e chegamos as duas últi-
mas deste calendário 2022. a penultima foi realizada 
no Circuito Carlos Pace em Interlagos, S. Paulo. Um 
circuito verdadeiramente extraordinário num Brasil 
que foi e continua a ser um viveiro de pilotos para 
a F1. De Fittipaldi a Senna de Piquet a Barrichello, 
Massa e tantos e tantos outros, fizeram com que, o 
Brasil se demarca-se como um potencial País no de-
senvolvimento e expansão do desporto automovel.

No domingo com uma primeira linha toda Mercedes 
(com Sainz penalizado a sair de sétimo) e um bom ar-
ranque de George Russell e Hamilton  um toque ainda 
na primeira volta de Ricciardo e Magnussen  fez entrar 
o carro de segurança e corrida neutralizada. 34ª volta 
e depois das mudanças de pneumáticos Russell é lider, 

seguido de Perez e Sainz. Max Verstappen é decimo 
quinto, Hamilton quarto. 54ª volta, o ultimo McLa-
ren em pista este de Lando Norris o qual festeja o seu 
aniversário, abandona com problemas de motor origi-
nando a entrada mais uma vez do carro de segurança. 
71ª volta e final da corrida, uma corrida excistante com 
a vitória de George Russell, que oferece a Mercedes 
não somente a vitória na corrida como a dobradinha 
na mesma, pois Lewis Hamilton foi segundo e Carlos 
Sainz terceiro.

Já estamos na última prova,... terminou mais um 
Campeonato do Mundo da F1 e desta feita com a vi-
tória de Max Verstappen ele que, hoje mesmo aqui 
no Circuito de YAS MARINA em ABU DHABI se 
consagrou Bi-CAMPEÃO MUNDIAL de PILOTOS 
com 35 vitórias em carreira e 15 esta época batendo 
mais um recorde.

As expectativas estavam e ficaram até a ultima corri-
da para se saber quem viria a ser o Vice-Campeão já 
que a luta entre Sergio Perez e Charles Leclerc estava 
renhida e empatados com os mesmos pontos. Uma má 
coordenação da Red Bull em fazer entrar Checo Perez 
primeiro que Leclerc para troca de pneus permitiu ao 
piloto da Ferrari de atingir a linha final da corrida a 
frente do mexicano sagrando-se este vice campeão. 

Recordo que as equipas fizeram um jogo diferente nas 
visitas aos Pits para toca de pneus, Verstappen, Leclerc 
e Hamilton fizeram uma só paragem enquanto Sergio 
Perez, Sainz e Russell fizeram duas. A corrida monó-
tona, sem grandes lutas em pista, mas foi marcante e 
significativa com a despedida e o adeus do quádruplo 
CAMPEÃO MUNDIAL, Sebastian Vettel que deixa a 
F1 mais pobre. Piloto muito amado por todos, ele já 
tinha anunciado a sua saída, e, vai dedicar-se a sua fa-
mília. Comovido agradeceu todos por estes anos pas-

HÉLDER DIAS
AVP-F1
Jornalista desportivo

sados. Deixou-nos com um ponto de honra na corrida 
e foi eleito piloto do dia. Deixou-nos com estas bonitas 
palavras "Tive muita sorte e agora vou ter tempo para 
me redescobrir". Fernando Alonso ira substituir Vet-
tel na Aston Martin no próximo ano não terminou a 
corrida com a fiabilidade do Alpine mais uma vez em 
questão segundo disse o espanhol. Lewis Hamilton, 
mais uma vez, não terminou em Abu Dhabi pois à três 
voltas do final com problemas na caixa de velocidades 
foi obrigado a desistir.

Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez, 
Carlos Sainz, George Russell, Lando Norris, Esteban 

Ocon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel 
foram os dez primeiros.

Como estamos no Campeonato do Mundo de Fute-
bol é evidente de deixarmos o espaço nas paginas deste 
vosso jornal aos comentadores desportivos deste fabu-
loso evento .

Voltarei com as ultimas da F1 assim como a lista das 
transferências de pilotos e equipas. 

A todos quanto ao longo destes 30 me seguem neste 
vosso jornal A VOZ DE PORTUGAL, ao Sylvio Mar-
tins na redação o meu muito obrigado por mais esta 
época.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

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

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

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

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

FONDATEURS: Elísio de Oliveira  |  José Simões Silvestre 
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Broas de batata-doce
MODO DE PREPARO: 
1-Coloque as lulas dentro de água 
para descongelarem mais rapida-
mente.
2-Num tacho, junte a cebola, os den-
tes de alho descascados e espremi-
dos, e o azeite. Leve ao lume.
3-Descasque as cenouras, corte-
-as em meias-luas finas e junte-as 
à cebola. Tape o tacho e deixe suar 
durante 5 minutos, sobre lume mode-
rado.
4-Adicione ao tacho as lulas, muito 
bem escorridas. Mexa e quando as 
lulas estiverem opacas adicione o to-
mate. Tape e deixe cozinhar em lume 
moderado durante mais 5 minutos.
5-Junte o feijão, tempere com 1 co-
lher de chá de sal, tape e deixe cozi-
nhar durante mais 20 minutos.
6-Ao lado, num outro tacho coza o ar-
roz em água a ferver, temperada com 
o restante sal e 2 tiras da casca de 
limão, durante cerca de 12 minutos.
7-Escorra o arroz num coador de 
rede. Salpique com a salsa picada 
e sirva a acompanhar a feijoada de 
lulas.

61 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

INGREDIENTES
500g lula limpa congelada
100g cebola em cubos congelada
2 dente alho
3 c. de sopa azeite
2 unid. cenoura
1 emb. tomate em pedaços
1 frasco de feijão-branco cozido
2 c. de chá sal
200g arroz basmati
2 tira limão (tiras de casca)
1 q.b. salsa

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

Com mais de 25 anos de experiência
TEL.: 450-477-7888

www.rinoxgroup.com
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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

EMPREGOSEMPREGOS

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

PESSOA PARA SERVIR
TEMPO PARCIAL DO SÁBADO 

ATÉ À SEGUNDA-FEIRA
NUMA RESIDÊNCIA DE PESSOAS 

DA TERCEIRA IDADE 
EM ST LEONARD.

514-725-0555/514-725-2929
INFO@GROUPELEPARC.COM

SIGNOR TERRY
Precica-se de uma senhora 

que é costureira para 
aranjar casacos a 

tempo inteiro ou parcial.
514-376-2880

Procura-se senhora
para fazer limpeza

de uma casa, 
uma vez por semana. 

A pessoa deve falar pelo 
menos francês ou inglês.

514-369-0559

Eu sempre disse quando uma por-
ta abre deves apanhá-la ou senão 
ficas atrás. Uma oportunidade 

é importante e não há cinquenta mil 
oportunidades que chegam a nossa porta, aprendi 
há alguns anos, que quando há esta oportunidade, 
deves ir porque ficando na mesma cadeira vai arre-
pender-te. E, no meio financeiro é muito importante 
de estar sempre ativo, a aprender e evoluir é muito 
importante.

Quando encontrei a Sra. Catherine Neves fiquei sur-
preendido pelo seu profisionalismo e a sua maneira de 
ser. Mostrando que a Caixa Portuguesa estava muito 
bem entregue. Quando ouvi sobre a sua saída da caixa 
fiquei triste porque é difícil encontrar uma pessoa que 

está dentro do assunto e que conhece a Comunidade 
Portuguesa de Montreal, e, as vezes não é tão simples 
lídar dentro dos assuntos comunitários.

Um dia fui a Caixa, e ouvi que já há um novo diretor, 
e é um homem, mas não sabia que era, nem o nome...

Duas semanas depois recebi o convite para o encon-
trar e o aviso da Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Caixa Portuguesa, Paula Bernardino.

Foi com um grande prazer, e honra de o ter encontra-
do um homem da nossa comunidade, e que conheçe 
um pouco a nossa comunidade, mas com tempo, e, en-
tusiasmo ele vai conhecer a comunidade o seu nome é 

Apresentando o Novo Diretor da
Caixa Portuguesa, Jorge Cruz

SYLVIO MARTINS Sr. Jorge Cruz.
"O Sr. Cruz é planeador financeiro e possui um certifica-

do universitário em planeamento financeiro da UQAM. 
Jorge Cruz tem mais de 27 anos de experiência com o 
Grupo Desjardins, incluindo os últimos 16 anos como 
gestor na rede de caixas. Até há pouco tempo, era gestor 
de desenvolvimento de mercado na Caixa dos Transpor-
tes. O Sr. Cruz é reconhecido como um líder, visionário 
e formador de pessoal que trabalha constantemente no 
desenvolvimento das competências dos seus colaborado-
res. Motivado e aficionado, ele sabe como mobilizar uma 
equipa para fazer o melhor individualmente e como 
equipa com o objectivo de oferecer aos nossos membros 
e clientes serviços financeiros de alto nível adaptados às 
suas expectativas. O Sr. Cruz pretende prosseguir com a 
influência da Caixa na sua comunidade.  Estamos con-
vencidos de que ele irá enfrentar este desafio trazendo a 
sua perícia, conhecimentos e liderança positiva".

Depois da Covid-19, e a recessão económica que está 
no caminho, o Sr. Jorge vai ter muitos desafios nos dois 
próximos anos e não só. Acho que vai haver muitas de-
cissões a tomar e acho que olhando pelo seu currículo 
ele vai certamente nos conquistar pouco a pouco. Pa-
rabéns a direção administrativa da Caixa Portuguesa 
pela linda escolha. 

E, agora quero desejar as boas-vindas ao homem que 
vai lídar uma das mais antigas instituições da comuni-
dade e um dos pilares mais importante da Comunida-
de Portuguesa de Montreal. 

Bem-vindo a nossa comunidade.



14 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 24 NOVEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 24TH OF NOVEMBER 2022MUNDIAL

 P J V E D GM GS
1-Países Baixos 3 1 1 0 0   2  0
2-Equador 3 1 1 0 0   2  0
3-Senegal 0 1 0 0 1   0  2
4-Catar 0 1 0 0 1   0  2

 P J V E D GM GS
1-Inglaterra 3 1 1 0 0   6 2
2-País de Gales 1 1 0 1 0   1  1
3-Estados Unidos 1 1 0 1 0   1  1
4-Irão 0 1 0 0 1   2  6

 P J V E D GM GS
1-Arábia Saudita 3 1 1 0 0   2  1
2-Polónia 1 1 0 1 0   0  0
3-México 1 1 0 1 0   0  0
4-Argentina 0 1 0 0 1   1  2

 P J V E D GM GS
1-França 3 1 1 0 0   4  1
2-Tunísia 1 1 0 1 0   0  0
3-Dinamarca 1 1 0 1 0   0  0
4-Austrália 0 1 0 0 1   1  4

 P J V E D GM GS
1-Espanha 3 1 1 0 0   7  0
2-Japão 3 1 1 0 0   2  1
3-Alemanha 0 1 0 0 1   1  2
4-Costa Rica 0 1 0 0 1   0  7

 P J V E D GM GS
1-Bélgica 3 1 1 0 0   1  0
2-Marrocos 1 1 0 1 0   0  0
3-Croácia 1 1 0 1 0   0  0
4-Canadá 0 1 0 0 1   0  1 

 P J V E D GM GS
1-Brasil 3 1 1 0 0   2  0
2-Suíça 3 1 1 0 0   1  0
3-Camarões 0 1 0 0 1   0  1
4-Sérvia 0 1 0 0 1   0  2

 P J V E D GM GS
1-Portugal 3 1 1 0 0   3  2
2-Uruguai 1 1 0 1 0   0  0
3-Rep. da Coreia 1 1 0 1 0   0  0
4-Gana 0 1 0 0 1   2  3

2022/11/24
URUGUAI      REP. COREIA

2022/11/24 
PORTUGAL           GANA

2022/11/28
Rep. da Coreia 8:00 Gana

2022/11/28 
Portugal 14:00 Uruguai

2022/12/02
Gana 10:00 Uruguai

2022/12/02 
Rep. da Coreia 10:00 Portugal

2022/11/24
Suíça 5:00 Camarões

2022/11/24
Brasil 14:00 Sérvia

2022/11/28 
Camarões 5:00 Sérvia

2022/11/28
Brasil 11:00 Suíça

2022/12/02
Sérvia 14:00 Suíça

2022/12/02
Camarões 14:00 Brasil

2022/11/23
MARROCOS       CROÁCIA

2022/11/23
BÉLGICA             CANADÁ

2022/11/27
Bélgica 8:00 Marrocos

2022/11/27
Croácia 11:00 Canadá

2022/12/01
Croácia 10:00 Bélgica

2022/12/01
Canadá 10:00 Marrocos

0 0
 1 0

2022/11/23
ALEMANHA            JAPÃO

2022/11/23
ESPANHA      COSTA RICA

2022/11/27
Japão 5:00 Costa Rica

2022/11/27
Espanha 14:00 Alemanha

2022/12/01
Japão 14:00 Espanha

2022/12/01
Costa Rica 14:00 Alemanha

 1 2
 7 0

2022/11/22
DINAMARCA        TUNÍSIA

2022/11/22
FRANÇA         AUSTRÁLIA

2022/11/26
Tunísia 5:00 Austrália

2022/11/26
França 11:00 Dinamarca

2022/11/30
Tunísia 10:00 França

2022/11/30
Austrália 10:00 Dinamarca

0 0
4  1

2022/11/22
ARGENTINA     ARÁBIA SAUDITA

2022/11/22
MÉXICO              POLÓNIA

2022/11/26
Polónia 8:00 Arábia Saudita

2022/11/26
Argentina 14:00 México

2022/11/30
Polónia 14:00 Argentina

2022/11/30
Arábia Saudita 14:00 México

 1 2
0  0

2022/11/21
INGLATERRA              IRÃO

2022/11/21
USA           PAÍS DE GALES

2022/11/25
País de Gales 5:00 Irão

2022/11/25
Inglaterra 14:00 USA

2022/11/29
Irão 14:00 USA

2022/11/29
País de Gales 14:00 Inglaterra

6 2
1 1

2022/11/20
CATAR               EQUADOR

2022/11/21
SENEGAL  PAÍSES BAIXOS

2022/11/25
Catar 8:00 Senegal

2022/11/25
Países Baixos 11:00 Equador

2022/11/29
Países Baixos 10:00 Catar

2022/11/29
Equador 10:00 Senegal

0 2
0 2

MUNDIAL 2022: BÉLGICA 1-0 CANADÁ

Sorte, Courtois e pragmatismo valem aos belgas em noite sem chocolate
O cliché habitualmente aplicado 

à Alemanha – que nesta quar-
ta-feira até perdeu o sentido – 

bem pode ser reclamado com proprie-
dade pela vizinha Bélgica.

A número dois do ranking FIFA, tercei-
ra classificada do último Mundial, entrou 
em prova com uma vitória tangencial 
sobre o Canadá, 41.º colocado da hierar-
quia e a participar apenas no quarto jogo 
em Mundiais, depois dos três há 36 anos 

no México. Com os também portugue-
ses Steven Vitória e Stephen Eustáquio 
de início, o Canadá mostrou ao Mundo 
como uma boa organização pode anu-
lar um conjunto que tem alguns dos 
melhores intérpretes do jogo. O Cana-
dá superiorizou-se aos belgas em quase 
tudo o que serve de base de sustentação 
para o sucesso: abnegação, combativida-
de, intensidade e sentido prático, o que 
se traduziu em mais remates, mais opor-

tunidades de golo, mas (mais impor-
tante do que isso) menor eficácia. Aos 9 
minutos, Alphonso Davies, estrela dos 
canadianos, teve no pé esquerdo a pos-
sibilidade de fazer história: empurrado 
para a marca dos onze metros após uma 
mão na bola de Carrasco na área belga, 
perdeu o frente a frente com Courtois, 
adiando o primeiro golo da história do 
Canadá em Mundiais. O momento não 
abalou a seleção da América do Norte, 
que se manteve por cima de uma Bélgica 
muito abaixo do que seria de esperar. De 
um lado acumulavam-se chegadas peri-
gosas à área belga. Do outro, as unida-
des mais ofensivas da Bélgica pareciam 
isoladas numa ilha e longe dos setores 
mais recuados, responsabilidade do ex-
perientíssimo Hutchinson (o titular mais 
velho num Mundial), do portista Eus-
táquio, exímio na gestão dos equilíbrios 
defensivos e brilhante nos desequilíbrios 
ofensivos, e também dos homens da 
frente, fortes na pressão que obrigou os 
defesas belgas a recorrerem várias vezes 

ao jogo direto umas vezes com e outras 
sem critério. Aos 41 minutos, com crité-
rio, Alderweireld descobriu uma brecha 
na defesa canadiana e fez a bola viajar até 
Batshuayi, que ficou isolado e atirou de 
pé esquerdo para aquele que seria o úni-
co golo do jogo. 

Ao intervalo, o resultado penalizava os 
canadianos, que pecaram apenas por al-
guma falta de discernimento no último 
terço, necessário para ter sucesso pelo 
menos num dos 14 (!) remates efetuados.

O tempo passou e o Canadá começou a 
pagar a fatura (física) do máximo com-
promisso, mas nunca deixou de tentar. 
As transições defensivas perderam efi-
cácia, mas a Bélgica, pragmática numa 
noite sem chocolate dos seus habituais 
artistas,  preocupou-se sempre mais em 
defender a baliza de Courtois do que em 
aproveitar os espaços que começaram 
a surgir no meio-campo ofensivo e lhe 
permitiriam chegar ao golo que lhe daria 
absoluto conforto.

Chamem-lhe respeito.

0 0
 1 0

0 0
3 2
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TAÇA DA LIGA
PRÓXIMOS JOGOS
17/11 Grp.C FC Penafiel   1-2 Moreirense
18/11 Grp.G FC Arouca   1-1 Feirense
 Grp.F B SAD   2-3 Boavista
19/11 Grp.G Leixões   2-1 UD Oliveirense
 Grp.E Nacional   2-0 Portimonense
 Grp.H CD Tondela   0-0 Estoril Praia
 Grp.F Vilafranquense   0-0 Vitória SC
20/11 Grp.H Torreense   1-1 Académico de Viseu
 Grp.E SC Covilhã   2-2 Gil Vicente
 Grp.C Est. Amadora   2-3 Benfica
 Grp.D Paços de Ferreira   1-1 Casa Pia AC
22/11 Grp.A FC Vizela   2-2 GD Chaves
23/11 Grp.G Leixões   2-1 Santa Clara
24/11 Grp.H CD Tondela   1-1 Torreense

RONALDO, O PRIMEIRO 
A MARCAR EM CINCO 
MUNDIAIS CONSECUTIVOS
Minuto 65 do Portugal-Gana: 

Marca Portugal! Marca Cristia-
no Ronaldo o 1-0, de grande 
penalidade! O capitão de Portu-
gal atirou para o lado esquerdo, 
o guarda-redes adivinha o lado 
mas não consegue travar o dis-
paro forte de Ronaldo

MUNDIAL 2022: PORTUGAL 3-2 GANA

História, para começar!
Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ro-

naldo. Ronaldo. Demorou até 
mudar o tema na preparação 

para o Mundial.
E ele é mesmo incontornável.
Cinco vezes incontornável.
Ao quinto Mundial da carreira, Cris-

tiano Ronaldo tornou-se no primeiro 
jogador da história a marcar em cin-
co fases finais. (Era nisso que pensava 
quando se emocionou no momento do 

hino?). Histórico.
Fê-lo ao minuto 65m, na conversão de 

um penálti a castigar falta que ele pró-
prio sofreu, após um passe de calcanhar 
de João Félix, e com isso lançou Portu-
gal para a vitória no jogo de estreia neste 
Mundial 2022.

Antes disso, ainda na primeira parte, 
tinha falhado um lance que lhe é pouco 
habitual: isolado por Bruno Fernandes, 
falhou a receção e permitiu depois a 
«mancha» do guarda-redes ganês.

Ente esse lance, no décimo minuto, e 
o golo inaugural, Portugal teve muita 
posse de bola. Trocou muito a bola. Mas 
teve pouca presença na área.

Mas quando o golo parecia que ia acal-
mar a equipa, isso não aconteceu.

Num ataque pela esquerda, Kudus cru-
zou, Danilo atrapalhou-se, e Ayew fez o 
empate aos 73m.

Só após o golo sofrido é que Fernando 
Santos mexeu na equipa – no início da 
segunda parte trocou o lesionado Otá-
vio por William, mas manteve a estru-
tura – e isso fez bem ao jogo da seleção.

Rafael Leão substituiu Rúben Neves, 
Bruno Fernandes passou para o centro 
do terreno e virou tudo do avesso.

Um minuto depois da entrada de Leão, 
Bruno Fernandes fez um passe genial a 
isolar Félix que, na cara de Ati Zigi não 
tremeu e picou-lhe a bola para o fundo 
da baliza. E dois minutos volvidos, outra 
vez Bruno Fernandes. Félix recuperou 
uma bola em esforço no meio-campo 
defensivo, tocou para o médio do Man-
chester United conduzir até fixar dois 
defesas ganeses e soltar para o remate 
vitorioso de Rafael Leão.

Tudo resolvido, certo?
Errado!
Novamente quando parecia que a 

equipa podia ficar confortável, um erro 
defensivo de Cancelo permitiu que o 
Gana reduzisse para 3-2 em cima do 
minuto 90.

E depois, foi quase tudo bem feito du-
rante os nove minutos de compensação. 
A seleção portuguesa passou quase todo 
o período de descontos a trocar a bola 

perto da área ganesa.
Mas no último suspiro, um erro de 

Diogo Costa quase deitava tudo a per-

der. No último lance do jogo, o guarda-
-redes não percebeu que tinha um joga-
dor ganês atrás de si, colocou a bola no 
chão e permitiu que Iñaki Williams lha 
roubasse e rematasse em direção à bali-

za… ainda que em queda.
Rúben Dias impediu que o remate do 

ganês saísse com força, Danilo cortou 
quando a bola se enrolava para a bali-
za e 10 milhões de portugueses respira-
ram de alívio.

Com sofrimento. À portuguesa. Mas o 
primeiro está feito.

Começamos com história!

RESULTADO FINAL

MAN OF THE MATCH
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