
ANNÉES 62
ÉDITIONS #33

LE 15 DÉCEMBRE, 2022

DIRECTEURS: 
JORGE MATOS & 
FRANCISCA REIS

Importador de especiarias
Arthur Sousa

514 332.6455

4

OFERTA DE
EMPREGO
Técnico/a em
contabilidade
VER PÁGINA 9
PARA TODOS

OS DETALHOS
DO EMPREGO

O fim de umO fim de um

sonhosonho
15

6

44 para o Oriental44 para o Oriental

Nova Direção na APCNova Direção na APC



2 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 15 DÉCEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 15TH OF DECEMBER 2022CRÓNICA
PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

PASSAGEM DO ANO NO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a tradicional passagem do ano no 31 
de dezembro de 2022 às 18h, na sua sede situada no 4000 Av. de Courtrai, Montréal, QC 
H3S 1C2. A festa será animada por Júlio Lourenço. 
Podem chamar e reservar os seus bilhetes para: 514 342-4373. Lugares limitados.

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

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

GFEP MONTREAL | PASSAGEM DE ANO NOVO
O Grupo Foclórico e Etnográfico Português de Montreal organiza a sua passagem de 
ano no 31 de dezembro de 2022 às 19h, na igreja St-Enfant-Jésus situada no 5039 St-
-Dominique. A animação será com Fábio Bastinho. 
Para reservas: 514-743-7355 ou 514-880-2964.

PASSAGEM DE ANO NOVO EM ANJOU
O Centro comunitário do Espírito Santos de Anjou organiza a sua passagem de ano no 
31 de dezembro de 2022 às 19h, na sua sede 8670 Forbin Janson. A animação será com 
Sylvie Pimentel e DJ Eduino Machado. Para reservas: José Costa 514-812-7617

PASSAGEM DE ANO NOVO EM HOCHELAGA
O Centro Comunitário de Hochelaga organiza a sua passagem de ano no 31 de dezem-
bro de 2022 às 19h, na sua sede, 9515 rua hochelaga, Montreal, H1L 2R1. A animação 
será com Jojo Bang. Reservação: 514-817-5875 ou 514-586-1661

Representação de Incapaz Numa Venda

O processo especial de au-
torização da prática de 
actos tem por objetivo sal-

vaguardar os interesses dos incapazes (que será o 
caso de alguém atento o seu estado de saúde física 
e cognitiva - não tem condições para uma vida au-
tónoma e independente), em relação a actos prati-
cados pelos seus representantes (ou acompanhan-
tes), designadamente aqueles que possam afetar o 
seu património (que será o caso de venda de um 
imóvel). Cabe ao Tribunal avaliar a repercussão do 
acto nos interesses do incapaz, atenta a específica 
natureza, conformação e consequência do acto em 
causa. 

O acompanhante não age em nome próprio, mas 
como representante do acompanhado, procuran-
do actuar do modo que entende ser o melhor para 
este. Mas, dados os conflitos de interesses que podem 
resultar de uma actuação do acompanhante não su-
jeita a qualquer controlo externo, cabe ao Tribunal 
apreciar se o acto em causa não ofende os interesses 
do incapaz, e se antes os cumpre, como veremos de 
seguida.  Num processo de jurisdição voluntária, re-
gulado no artigo 1410º do Código de Processo Civil, 
os Tribunais têm julgado segundo critérios de con-
veniência e de oportunidade, não se cingindo à letra 
da lei.  Ou seja, apreciam os actos que subjazem à au-
torização requerida, se estão de acordo com os inte-
resses do acompanhado, se é oportuna e conveniente 
para este. Assim, quando é formulado um pedido 
de autorização de venda judicial, para que o acom-
panhante represente o acompanhado, nesse negocio 
jurídico (na outorga da escritura pública de compra 
e venda), deverá ser junto com a petição inicial todos 
os elementos essenciais do negócio, nomeadamente 
a indicação do valor da projectada compra e venda, 
a sua correspondência ao valor real e de mercado do 
imóvel, a concordância dos demais comproprietários 
(caso não seja o único titular do bem a ser alienado), 
sendo também arroladas testemunhas para serem 
ouvidas pelo Tribunal, com vista à boa decisão da 

causa.
Recebida a ação é citado o parente sucessível mais 

próximo do incapaz e o Ministério Público para con-
testarem querendo o pedido. Para a decisão relevam 
todos os fatores que são carreados para os autos, mas 
principalmente os interesses próprios do acompa-
nhado. Será manifestamente desproporcional para a 
vida de um acompanhado por exemplo ter bens imó-
veis e não ter dinheiro suficiente para fazer face aos 
custos médios que o seu estado de saúde exige (por 
exemplo a medicação habitual diária, actividades 
ocupacionais etc) e ainda para custear algum impre-
visto ou um aumento dos custos correspondentes ao 
seu dia-a-dia. 

Assim, o Tribunal tendo por base os verdadeiros in-
teresses do incapaz, nomeadamente - a obtenção de 
rendimentos suficientes para suportar os seus encar-
gos, ser titular de uma poupança, destinada a prover 
a qualquer necessidade que surja no futuro quanto ao 
bem-estar, conforto e estado de saúde -, tem decidido 
favoravelmente os pedidos de autorização da venda, 
autorizando o acompanhante a representar o acom-
panhado na escritura pública de compra e venda. No 
entanto, o acompanhante fica obrigado a depositar 
o produto da venda em conta bancária a ser aberta 
especificamente para esse efeito, conta que deverá ser 
co-titulada por este e pelo seu acompanhado. Mais 
recentemente tem havido decisões que determinam 
a obrigação de juntar ao processo de autorização es-
pecial anualmente um extracto actual da conta ban-
cária, tendo por vista salvaguardar a tutela da gestão 
dos fundos pertença do incapaz.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Uma sociedade infantil

Uma característica da ma-
turidade das sociedades – 
ainda que a maturidade de 

sociedades seja bastante discutível e 
por isso apenas a podemos conside-
rar em termos relativos – é a capa-

cidade de discutir de forma racional, aberta e sem 
preconceitos os temas, desafios e problemas dessa 
mesma sociedade. Trago dois temas distintos mas 
que julgo espelhar o infantilismo dos protagonistas 
e da sociedade em geral.

O primeiro é o tema da eutanásia tratado durante 
os últimos tempos em Portugal, em particular na úl-
tima semana. Confesso que não li a proposta de lei 
que seguiu agora para o presidente da república, mas 
tendo uma razoável experiência pessoal de pessoas 
próximas que transpuseram os limites da vida de for-
ma natural, tendo mesmo passado por uma situação 
muito recentemente na família, não posso deixar de 
ficar estupefacto com a forma como o debate, que 
sem dúvida se deveria estender a toda a sociedade, 
mas em especial deveria focar-se na análise e nos es-
tudos que os há sobre as condições de fim de vida, 
da condição psicológica daqueles que se veem em si-
tuações de saúde difíceis e dolorosas, para obtermos 
uma base sã para o debate sobre a eutanásia. Alguns 
anos a esta parte vi uma entrevista a um especialista 
holandês, que na altura da introdução da eutanásia 
na Holanda foi um dos seus grandes defensores, lei 
esta que é bastante liberal, para minha surpresa vi 
que este especialista, cujo nome não me recordo e 

pelo qual peço desculpa, vi este especialista mudar 
totalmente de campo, defendendo agora a revogação 
da eutanásia tal como a tinha defendido. E a explica-
ção dele foi muito simples: o abuso da utilização da 
mesma chocava o senso moral. Para exemplo simples 
ele deu um caso em que um individuo queria ser “eu-
tanasiado” por desgosto de amor, por ter sido aban-
donado pela sua pretensa “cara metade”. Deu também 
outros casos de pessoas que pura e simplesmente se 
declaravam deprimidas e por isso pretendiam que 
se lhes aplicasse a eutanásia. Naturalmente isto são 
casos extremos, mas recorrendo à minha experiên-
cia pessoal, e mesmo àqueles casos que vi de mais ou 
menos perto, mesmo aquelas pessoas que quando 
em vida “normal” se declaravam dispostas a morrer 
caso o sofrimento fosse extremo e sem perspetivas de 
melhoras, nenhuma delas no último período de vida 
em que ainda guardavam consciência requereram tal 
solução. Repito: nenhum dos casos em consciência 
que conheci requereu essa solução! A única coisa que 
pediam era algo para as dores ou para o desconforto, 
o que muito me surpreendeu. Infelizmente esta dis-
cussão acaba por ser presa de pessoas que em vida 
vivem com medo mas que desconhecem que às por-
tas da morte a nossa força de vida nos projeta para a 
luta e não para uma desistência crua. Naturalmente 
há casos extremos, como de comas prolongados, es-
tados vegetativos e outros, cuja literatura na área da 
medicina expõe e bem e cujos profissionais da saúde, 
a meu ver, sabem lidar e muito bem. Ouçamos por-
tanto em forma de debate e deixemos as ideologias e 
medos pessoais de lado para que se chegue a um con-
senso razoável que respeite dos doentes, seus fami-
liares, profissionais de saúde e a sociedade em geral.

O segundo tema é o desempenho da seleção na-
cional e toda a polémica que a envolve atualmente 
depois da derrota inglória face a Marrocos. Primeiro 
temos que ver que se trata de um jogo: há um ele-
mento de oportunismo bem presente, que muitas ve-
zes desequilibra o resultado de uma forma que nos 
choca. Aconteceu já com Portugal no Euro 2004, em 
outras competições e também com outras seleções. 
Mas o mais chocante é o ruído e drama em torno de 
Cristiano Ronaldo. Sem dúvida ele ficará para a his-
tória, mas não é uma divindade e por isso temos que 
ser razoáveis na análise. Podemos criticar as opções 
do selecionador Fernando Santos, mas para sermos 
razoáveis a discussão tem que se centrar em perceber 
os erros, aprender com eles e preveni-los para o futu-
ro. O trauma que isto causa é devido não ao drama da 
derrota propriamente em si, mas sim a uma socieda-
de que navega à vista, sem rumo, sem ambição e que 
sofregamente se agarra a qualquer possibilidade de 
glória alheia e que esmaga em vez de levantar os nos-
so heróis atletas. Esta sociedade na incapacidade que 
tem de criar para si mesma as vitórias que levantaria 
o seu moral, que a tornaria mais forte e mais com-
petitiva, substitui os seus deveres e responsabilida-
des pendurando-se no esforço de uns quantos, num 
sebastianismo teimoso e inconsequente que resulta 
apenas em mágoa e em afastamento desses mesmos 
heróis.

Uma sociedade infantil é assim: não assume as suas 
responsabilidades, projetando-as alhures; não assu-
me o esforço que lhe é devido, promovendo o opor-
tunismo e projetando esse dever em outros; é incapaz 
de separar convicções de ideologias, de problemas 
morais, de problemas técnicos, deixando-se envolver 
numa bruma de confusão e histeria que não enrique-
ce o debate e por conseguinte nada resolve, fazendo 
jus ao ditado que “todos ralham mas ninguém tem 
razão”!

Caros leitores do jornal A Voz 
de Portugal cá estamos nós 
em vésperas de Natal e da 

passagem de mais um ano. 
Esta vá ser a ultima Coisas deste 

ano, pró ano haverá mais e melhor. O Natal como festa 
de família vá ser em casa com a Conversada no 24 e 
no 25, a família cada vez mais numerosa com a chega-
da da Emília, minha quarta neta, enchem de alegrias 
a nossa casa. Até a minha cunhada preferida, Maria, 
passa o Natal na nossa família. A minha prima terceira 

Serafina da rua Hôtel de Ville, também queria vir mas, 
não por ela mas sim pelo marido, o Herculano que é 
uma chaga das grandes, tive que dizer que não cabia 
mais gente no nosso pequeno duplex de Villeray. 

No outros anos foi fácil de não receber cunhados e 
cunhadas e outros parentescos nas nossas casinhas, o 
primeiro ministro do Quebec tomou conta da situa-
ção, cada um nas suas casas, maravilha, mas este ano 

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Coisas do Corisco
tem de ser tu a resolver a equação. 

Também não vou comer um hotgog no Montreal 
pool room do Boulevard Saint-Laurent no primeiro 
dia do ano, a festa no Velho Montreal foi cancelada. 
Assim eu e a Conversada vamos para Florida de auto-
móvel, primeira vez que vou conduzir para lá, já lá fui 
duas vezes mas de avião.

Antes de por um ponto final nestas Coisinhas gosta-
ria de vos por com olho alerta no que respeita aos viga-
ristas, eles trabalham 24 horas todos os dias que Nosso 
Senhor dá ao Mundo, nunca esqueça que ninguém vai 
dar pataquinhas a gente, quando a oferta é muito gran-
de pró nosso camião é porque é um conto do Vigário. 

Assim chega ao fim esta minha modesta colaboração 

no jornal que tão generosamente me aceita nas suas 
páginas. Boas Festas com amor e batatinhas fritas e um 
ano novo cheio de saúde.  

"PESSOAS FELIZES NÃO PERDEM TEMPO FA-
ZENDO MALDADE PARA OUTROS. MALDADE 
É COISA DE GENTE INFELIZ, FRUSTRADA, ME-
DÍOCRE E INVEJOSA". Autor desconhecido.
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SYLVIO MARTINS 
red@avozdeportugal.com

44º aniversário do Clube Oriental Português de Montreal

A vida comunitária é sempre cheia 
de surpresas, de um dia para o 
outro e de ano para ano. Nunca é 

igual. Há sempre altos e baixos em qualquer associa-
ção e para manter um organismo como este é preciso 
trabalhar muito.

Gilberto Alves, o presidente do Clube Oriental de 
Montreal, esteve presente ao longo da história deste 
clube, trabalhando em todos os pilares deste organis-
mo. E, é de louvar esta pessoa que fez muito, e está ain-
da a representar muito bem o grande Clube Oriental. 

Sábado 10 de dezembro organizou-se no Clube 
Oriental Português de Montreal um grandioso jantar 
de gala para comemorar o seu quadragésimo quarto 

aniversário de existência. Após um dia cheia de dores 
de coração e problemas sentimentais por causa do jogo 
de Portugal tive o prazer de ir numa festa para mudar 
um bocandinho as nossas emoções.

Fiquei muito impressionado com a sede e a história 
que eles têm, e a sua abertura cultural. É claro com 44 
anos de história, eles fizeram muitas atividades para 
agradar os sócio, amigos, e as pessoas que gostem de 
fazer festaJá vi de tudo nas suas festas: danças da Rús-
sia, peças de teatro, cantores de Portugal e ideias dife-

rentes. Uma coisa é certa é que o Clube é bem vivo e 
que merecem todo o nosso apoio. 

A sala não estava cheíssima por causa da Covid mas 
a gente a pessoas estão cada vez mais em cada festa e 

isso é muito positivo. 
Foi servido um saboroso jantar. Logo no início da 

noite o presidente do clube Sr. Gilberto Alves fez um 
pequeno discurso agraciando todos os presentes e con-
vidou todos os convidos de honra para discurar um 
pouco. Na minha parte falei dos grandes eventos que 
estão a porta, os festejos dos 70 anos da comunidade 
e s os 45 anos do Clube Oriental que vai ser histórico, 
segundo o presidente do Clube Oriental. Sem esque-
cer que falei da nossa juventude e dos jovens presentes 
na sala porque são eles o futuro da nossa comunida-
de. Depois foi a vez do presidente do Clube Portugal 
de Montreal, o Sr.  António Moreira e para finalizar 
o Cônsul-Geral de Portugal, Francisco Saraiva fez um 
lindo discuro.

Durante a noite tivemos o grupo Contacto  que fi-
zeram um espetáculo sensacional, cheia de energia, e 

calorosos e fizeram mexer a sala até muito tarde.
E para finalizar quero dar os parabéns ao Clube 

Oriental e à sua administração, e votos de muitos anos 
de atividades.
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NO JARDIM DAS 
MEMÓRIAS
2159, boul. Saint-Martin 
Est

Passeio em barcos 
lanternas
Percorra o Jardim 
das Memórias 
num passeio de 
barcos lanternas 
multicolores. A 
beleza desse 
momento vai-
lhe deixar uma 
suave marca que o 
acompanhará por 
muito tempo.

NO MAUSOLÉU 
SAINT-MARTIN
2159, boul. Saint-Martin 
Est

Obra luminosa 

Participe numa 
obra luminosa 
deixando um 
pensamento 
destinado ao 
seu ente querido 
nas lanternas de 
vidro soprado da 
Astrancia.

Após este ritual 
de luz, haverá 
um debate com a 
artista e criadora 
de rituais Andrée 
Perreault da 
Astrancia que 
será apresentado 
por André-Marie 
Coudou.

Vinho quente, 
chocolate 
quente, troca 
de lembranças 
e pequenos 
presentes esperam 
por si.  

Somente com 
reserva:
activites@
memoria.ca 
514 277-7778

Sábado
dia 17 de dezembro
Das 15h00 às 17h30

Por ocasião do solstício de inverno, 
Memoria e Astrancia unem-se para o 
convidar a participar num momento 
de recolhimento onde a magia lhe vai 
trazer reconforto e doçura.

Ritual 
de luz 
Eu ilumino o meu caminho, 
tu iluminas o meu coração

Para mais informações sobre os nossos serviços

 de acompanhamento, consulte

memoria.ca/accompagnement

MEMORIA -Affiche lanternes 2022 PORTU V2.indd   1MEMORIA -Affiche lanternes 2022 PORTU V2.indd   1 2022-12-13   9:04 AM2022-12-13   9:04 AM

CONCURSO PARA A LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES 
DA CAIXA PORTUGUESA

A Caixa Desjardins Portuguesa está à procura de uma empresa ou pessoa 
para prestar serviços de limpeza para as suas instalações.  O processo de 
concurso refere-se ao seguinte endereço. 

Caisse Desjardins Portugaise
4244 Saint-Laurent Boulevard
Montreal, Québec
H2W 1Z3
 
O trabalho é de 5 dias por semana e deve ser concluído de segunda a 
sexta-feira depois das 16h 30 e antes das 8 da manhã. A data de início do 
contrato é o 1 de Fevereiro de 2023.
O fornecedor não será considerado como um empregado da Desjardins, 
mas sim como uma empresa independente da Desjardins. O fornecedor 
deve ser experiente e profissional.
Para assinalar o seu interesse em participar,enviar um correio electronico 
a : caisse.portugaise@desjardins.com antes de 10 de Dezembro e dir-lhe-
-emos como se inscrever.

Para mais informações, por favor contatar

Adriana Simões
Adjunta à direção geral e comunicações
adriana.simoes@desjardins.com
514 842-0847, poste 7230233

 

 

 

 
CONCURSO PARA A LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES  

DA CAIXA PORTUGUESA 
 

 
A Caixa Desjardins Portuguesa está à procura de uma empresa ou pessoa para prestar 
serviços de limpeza para as suas instalações.  O processo de concurso refere-se ao 
seguinte endereço.  
 
Caisse Desjardins Portugaise 
4244 Saint-Laurent Boulevard 
Montreal, Québec 
H2W 1Z3 
  
O trabalho é de 5 dias por semana e deve ser concluído de segunda a sexta-feira depois 
das 16h 30 e antes das 8 da manhã. A data de início do contrato é o 1 de Fevereiro de 
2023. 
O fornecedor não será considerado como um empregado da Desjardins, mas sim como 
uma empresa independente da Desjardins. O fornecedor deve ser experiente e 
profissional. 
Para assinalar o seu interesse em participar,enviar um correio electronico a : 
caisse.portugaise@desjardins.com antes de 10 de Dezembro e dir-lhe-emos como se 
inscrever. 
 
 
Para mais informações, por favor contatar 
 
Adriana Simões 
Adjunta à direção geral e 
comunicações 
adriana.simoes@desjardins.com 
514 842-0847, poste 7230233 

  
 

 

Almoço de Natal no Clube
Português De Montreal

Este prestigioso 
Clube Portugal 
de Montreal em 

proximidade da época 
Natalicia e como é hábito todos 
os anos fazerem um almoço para 

festejar a dita época, e agraciar os 
mais pequenos filhos dos sócios e 
amigos do clube.

Sempre que neste clube se organiza 
qualquer evento seja festivo ou cul-
tural, há sempre um espírito de ca-

maradagem de confraternização de 
todos, inclusivo da administração 
que por vezes com dificuldades não 
olham aos esforços para que tudo 
corra pelo melhor, e este evento des-
te domingo 11 de Dezembro não 
foi excepção com a apresentação de 
uma ementa bem confecionado e de 

grande qualidade pelo facto de ser 
efectuado por profissionais que sa-
bem do seu ofício. Parabéns a toda a 
administração.

JORGE MATOS
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JORGE MATOS
FOTOS: JOÃO ARRUDA

A Associação Portuguesa do Canada em Grande

Sexta-feira dia 9 de Dezembro, nes-
ta prestigiosa casa foi levado a efei-
to mais um jantar como tem vindo 

a ser realizado, mas este com um significado espe-
cial pois foi apresentado de forma diferente como do 
habitual, pois se tratou de a nova direção como foi 
anunciado semanas atrás. 

O jantar servido com entradas coisa que não era ha-
bitual, o que teve grande aceitação pelas pessoas pre-
sentes. Sócios, amigos e simpatizantes da Associação 
Portuguesa do Canadá estiveram em grande número 
em franca camaradagem como é habito nesta casa. 

O jantar foi confecionado por um cozinheiro profis-
sional e nós deliciou todos os presentes. 

Os próximos eventos será oportunamente anunciado.

COMUNIDADE
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Faites-vous vacciner
contre la COVID-19 maintenant

pour être protégé à temps.
Prenez rendez-vous au

Québec.ca/vaccinCOVID

DOIS MIL ANOS AS PORTAS DE BELÉM

Sobe umas velhas e desmancha-
das telhas, Nasceu Jesus (Ai 
mal sabia a doce Virgem-Mãe 

Quão pesada seria a sua Cruz). Vie-
ram adorá-lo os bons pastores.

De alma pura, sem fel. E com que de-
voção, com que deleite, lhe trouxeram 
seu farelices cântaros de leite, suas 
broas de mel, das bandas do Nascen-
te, vieram contemplá-lo os três, Reis 
Magos vieram de olhos postos numa 
Estrela de brilho tão intenso que Me-
lchior, Gaspar e o negro Baltazar, ao 
vê-la partiram do Oriente, com ofer-
tas dos Magos símbolos de reconhe-
cimento de quem era aquele menino 
Jesus.

Ofereceram-lhe (ouro) como Rei, 
(incenso) como Deus e (mirra) outra 
resina aromática, usada na sepultura 
como Homem.

Quando os três Reis Magos se pu-
seram a caminho depois de ter ado-
rado o Menino e de lhe ter oferecido 

os seus presentes Chegou um quarto 
Rei Mago que vinha de um País ba-
nhado pelo golfo Pérsico também ele 
viu a Estrela iluminando a rica cidade 
de Pérsia escolheu um presente raro 
três grandes pérolas e saiu decidido e 
procurar o lugar sobre o qual brilhava 
a Estrela nos caminhos de Belém. As 
Três Pedras Preciosas o Rei da Pérsia 
Aproximou-se lentamente hesitante, 
prostrou-se aos pés do Menino e co-
meçou a falar.

Senhor eu devia ter vindo com os 
outros Reis que vos os seus Dons eu 
também Vos trazia um presente três 
pérolas preciosas grandes mas neste 
momento já não as tenho.

Senhor. 
Eu parei num albergue para passar a 

noite. 
Quando entrei, vi um velho tremen-

do, com febre, estendido num banco, 
junto de uma fogueira, lembrei-me de 
meu Pai. 

Então peguei numa pérola e dei ao 

dono do albergue para que tratasse 
daquele velhinho, na manhã seguinte 
parti apressei-me quando pude para 
alcançar os outros Reis de repente 
ouvi gritos saltei do cavalo e vi bas-
tantes soldados que tinham prendido 
uma jovem e que não podia lutar con-
tra eles.

Perdoai Senhor mas com a segunda 
pérola consegui libertar aquela Jovem, 
beijou-me as mãos e fugiu através das 
montanhas com agilidade de um vea-
do.

Sobrava apenas uma pérola. Eu que-
ria trazei lá para vos oferecer Senhor. 
Ao menos uma pérola seria para Vos 
já era mais de meio dia e eu esperava 
chegar aqui à tarde mas vi uma cidade 
incendiada pelos soldados de de He-
róides que executavam ordens do Rei 
matando todas as crianças com me-
nos de dois anos. Perto de uma casa 
em chamas um soldado balançava um 
menino nu segurando-o por uma per-
na. A criança chorava e lutava.

o soldado dizia. Agora vou atirá-lo 
às chamas. A mãe soltou um grito de-

sesperado...  Perdoai-me Senhor. Não 
me contive, peguei na última pérola e 
dei-a ao soldado para que restituísse 
aquele menino à sua mãe, ele aceitou 
a mãe agarrou o menino, apertou-o 
contra o peito e fugiu correndo cor-
rendo, sem sequer ter tempo para 
agradecer, Senhor, eis a razão por que 
venho de mãos vazias, Perdoai-me! 

Fez-se silêncio na estrebaria. 
O Rei inclinou-se e depois ousou 

erguer os olhos, José tinha-se apro-
ximado Maria olhava para o Menino 
aconchegado no seu colo e seria que o 
menino dormia? Não, Jesus não dor-
mia.

Voltou-se docemente para o visitan-
te: o seu rosto resplandecia. Estendeu 
as mãozinhas em direção ao Rei e sor-
riu!

Alegre-se os Céus e Terra Porque 
Nasceu o Deus Menino

É NATAL, QUE TODOS OS DIAS 
SEJAM NATAL

Bem Haja.

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

CRÓNICA
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-
se-á liberto para expressar os seus sentimentos e 
amar de forma livre. Saúde: Estará em boa forma. 

Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe. 
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se 
isolar para fazer uma análise à sua relação. Oiça o 
seu coração... descubra dentro de si o caminho para 

a felicidade. Saúde: Tendência para se sentir um pouco febril 
e sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão 
bom quanto deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos 
de pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e 
intrigas! Saúde: Poderá sentir-se debilitado. Cuide melhor 

da sua alimentação. Dinheiro: Procure nunca desistir dos seus 
objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que 
poderá provocar discussões com os seus familiares 
mais chegados. Falem sobre os problemas que 

vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, mas 
atenção ao stress acumulado. Dinheiro: Previna-se contra 
tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática os 
seus sonhos e fantasias. Nunca desista de ser feliz! 
Saúde: Faça um exame ótico. Pode andar com 

problemas de visão. Dinheiro: Poderá receber uma promoção 
profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Seja mais prudente para não 
criar mal-entendidos com o seu par. Preocupe-se em 
ser bom e justo pois será feliz! Saúde: Proteja a sua 

pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.
Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, que 
significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade 
ao seu parceiro. Não ponha de parte aqueles que ama, 
cuide deles com carinho. Saúde: Cuide melhor do seu 

sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento às novidades no 
seu trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O ciúme 
é uma característica que deve moderar. Combata as 
suas fraquezas e fortaleça as suas virtudes. Saúde: 

Procure com maior frequência o seu dentista. Dinheiro: Tente 
conter-se um pouco mais nos seus gastos. 
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com 
a sua cara-metade. Fale de modo mais carinhoso. 
Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção 

que tanto necessita. Dinheiro: Procure ter maior lucidez no 
domínio financeiro. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe 
que a sua teimosia deixe marcas numa amizade. 
Saúde: Controle melhor a sua tensão arterial. 

Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão 
ser postos à prova. Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do 
seu par, principalmente quando a maneira de agir dele 
difere da sua. Saúde: Tendência para sentir dores de 

cabeça. Dinheiro: Estabeleça prioridades e organize melhor o 
seu trabalho. Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares, tente 
acalmar uma situação delicada. Saúde: Ao jantar opte 
por comer uma sopa. Dinheiro: Concentre-se mais no 

seu trabalho e naquilo que tem para cumprir.  
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Título agridoce -
Capital Portuguesa da Cultura

Évora, a cidade Património 
Mundial declarada pela 
UNESCO, com o seu “Va-

gar”, será a Capital Europeia da Cultura em 2027, 
juntamente com Liepaja, na Letónia. O anúncio 
foi feito no passado dia 7 de dezembro, numa con-
ferência de imprensa em Lisboa, no Centro Cul-
tural de Belém. Do lote das quatro candidaturas 
finalistas, fazia parte Ponta Delgada, bem como 
Aveiro e Braga. As 4 propostas finalistas estavam 
ao mesmo nível. Elevada qualidade.

Assim, tal decisão anunciada pela presidente do 
júri internacional, Beatriz Garcia, apanhou as can-
didaturas de surpresa, porquanto tinham sido con-
sideradas de excelentes e cada cidade, mormente 
Ponta Delgada, acalentava a esperança de poder ser 
declarada vencedora, atendendo aos projetos aço-
rianos inovadores e arrojados de capacitação dos 
agentes culturais, que impressionaram os membros 
do júri que se deslocaram a esta cidade e puderam 
deslumbrar-se com a apresentação da nossa candi-
datura.

Pedro do Nascimento Cabral, que esteve em Lis-
boa a acompanhar a equipa Ponta Delgada-Azores 
2027, ao tomar conhecimento do desfecho, decla-
rou que fora com muita pena que anunciava que 
Ponta Delgada e os Açores não tinham conquis-
tado o título de Capital Europeia da Cultura, mas 
que foram feitas importantes conquistas a outros 
níveis. Adiantou que estava satisfeito com todo o 
percurso da candidatura e estava grato pelo apoio 
que a autarquia recebera, deixando uma palavra de 
agradecimento a quem sempre acreditou no proje-
to, mormente a Comissão de Honra e a Comissão 

Executiva.
A desilusão tomou conta de todos aqueles que se 

reuniram nas instalações da Vaga, em Ponta Delga-
da, para assistirem em direto ao anúncio da Presi-
dente do júri internacional, mas ninguém de lá saiu 
deitando a toalha ao chão. Bem pelo contrário, a 
candidatura serviu para unir o sector e os agentes 
culturais de todas as ilhas açorianas, tendo as em-
baixadoras de S. Miguel e da ilha das Flores, respe-
tivamente Maria João Gouveia e Gabriela Silva en-
fatizado que se tratou de um momento de levantar a 
cabeça porque todas as ilhas unidas constituem um 
potencial que importa continuar a embalar, porque 
muito se poderá fazer no futuro, com base em todo 
o destemido trabalho realizado no âmbito da candi-
datura. O relatório final só se conhecerá no final de 
Janeiro, e até lá vamos estar na ignorância acerca do 
que moveu o júri a optar por Évora. 

Este não é o fim e não se pode desperdiçar todo 
o trabalho árduo e, como tal, este é o começo de 
um novo caminho. Parabéns a toda a equipa Ponta 
Delgada-Azores 2027. Apesar do resultado final, o 
trabalho foi de excelência e deve ter continuidade. 
Tomamos consciência que a cultura é um vetor fun-
damental que ajuda a desenvolver os povos. Proje-
tos como o 9 Bairros ou o Mão em Mão e a Acade-
mia Humana não deveriam ficar pelo caminho.

O anúncio foi agridoce, porquanto o Ministro da 
Cultura, Pedro Adão e Silva, presente na sessão, 
anunciou que Ponta Delgada, Aveiro e Braga serão 
Capital Portuguesa da Cultura, cada qual nos anos 
de 2024, 2025 e 2026. Cada uma das cidades recebe-
rá dois milhões de euros no ano em que for Capital 
Portuguesa da Cultura. Trata-se de uma boa notícia, 
dado que os esforços das candidaturas não se esgo-
taram neste momento.

Fiquei expectante com o doce-amargo do resulta-
do, porquanto tive o gosto e a honra de subscrever 
o Movimento Cívico “Por Uma Capital Europeia da 
Cultura nos Açores”, que foi um movimento de ci-
dadãos, que precedeu a intenção de candidatura da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, que se reve-
lou de vital importância para a candidatura avançar, 
e que se poderá considerar os “cabouqueiros” desta 
aventura cultural que deu visibilidade à cidade e aos 
Açores.

Durante uns dias de férias na ilha Graciosa, tive a 
dita de cruzar-me com a equipa coordenadora de 
“9 Ilhas à Conversa: Ponta Delgada-Azores 2027”, 
que fez um périplo por todas as parcelas insulanas, 
para realizar ações de auscultação, no âmbito da 
candidatura de Ponta Delgada – Capital Europeia 
da Cultura. Resolvi aproveitar a oportunidade para 
participar numa das dinâmicas que eram propostas 
à população local, já que aquando do evento em S. 
Miguel, não tive a possibilidade de interagir com a 
equipa. Percebi então do vanguardismo do projeto e 
foram momentos marcantes que contribuíram para 
enriquecer a candidatura.

António Pedro Lopes é um nome incontornável 
em todo este processo e a ele e à sua arrojada equipa 
se deve o sucesso deste caminho trilhado, pelo que 
é de felicitar todos os responsáveis pela elaboração 
e apresentação da candidatura, almejando-se muito 
sucesso na prossecução e concretização dos desafios 
e exigências a cumprir até atingir o objetivo do hon-
roso título de Capital Portuguesa da Cultura.
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Gente da Minha Terra do Continente da
Madeira e dos Açores, Terras de Portugal

Nós saímos de Portugal!
Mas Portugal não sai de Nós não importa 

o lugar que nos viu nascer porque este ficou 
gravado no nosso coração o mês de dezembro para nós 
tem três días especiales 1, 8 e 25 de dezembro Para nós 
os Portugueses 1 de Dezembro de 1640 foi a restaura-
ção da Independência de Portugal onde o nosso Rei D. 
Joao IV foi o grande herói dos Populares Portugal pela 
voz do povo iniciava o movimento da Restauração…

8 de Dezembro a Solenidade da IMACULADA 
CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA.

Deus autor de toda a criação apresentanos Maria 
como a obra-prima de todo o seu amor para com a 

Humanidade. 
Uma vez que as suas escolhas sempre estiveram de 

harmonia com o projecto de Deus.
Ela é o triunfo sobre o mal. 
Por isso somos chamados a pedir a Sua Benção.
Maria esperança para o Mundo essa esperança con-

cretiza-se em Maria Ela é o sinal mais nitido do triunfo 
de Deus sobre o demonio a serpente. 

A Virgem Maria é imaculada na totalidade da sua 
existência.

Mensagem de alegria num eloquente hino de bênção 
de São Paulo apresenta a grande mensagem de alegria 
para toda a humanidade Deus, que realizou grandes 
obras em Maria realizará os seus projectos de salvação 
25 DE DEZEMBRO NATAL NASCEU O DEUS

MENINO O VERBO DIVINO
N/B: Será feito nova reportagem para o dia 25.

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal
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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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Agências funerárias

Contabilista

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

GUIA DO CONSUMIDOR

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

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

Monumentos

Notários

Mercearias

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao serviço
dos nossos

leitores,
clientes e à
comunidade

115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil | Pe. José Maria 
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Montréal, Québec, H2W 1Z4

Tél.: 514 284.1813
Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca

E-Mail: admin@avoz.ca
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Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

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

www.rinoxgroup.com

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

AFINAL,…

A p r e s e n t e 
grande ba-
talha da 

Ucrânia tem vindo a 
mostrar, agora de um modo claro e 
inultrapassável, muito do que esteve 
a seu montante. 

Uma realidade especialmente evi-
dente nestes últimos dias, depois de 
se ter podido escutar (e pela voz de 
Angela Merkel!) que os Acordos de 
Minsk foram operados, por parte da 
Alemanha e dos restantes Estados 
ocidentais, com a finalidade estrita de 
permitir um rearmamento da Ucrâ-
nia, e não de modo a materializar o 
respetivo conteúdo. Bom, é difícil 
conseguir melhor prova para explicar 
o que o Presidente Vladimir Putin, tal 

como o ministro Sergei Lavrov, desde 
sempre garantiram.

Quem esteja atento ao modo quase 
imediato como os acontecimentos da 
grande batalha da Ucrânia são trata-
dos nos nossos canais televisivos, fa-
cilmente se terá dado conta de que os 
nossos jornalistas nunca mais aborda-
ram esta confissão, aberta e sincera, 
da antiga chanceler alemã. Falam de 
tudo, sempre com uma pré-acusação 
a Putin, mas neste caso, que veio mos-
trar a indiscutível má-fé dos nego-
ciadores ocidentais nos Acordos de 

Minsk, o silêncio ao redor do tema 
acabou por ser o que sobreveio.

Do mesmo modo, foi também o si-
lêncio exploratório que caiu sobre o 
conhecimento público de que os Esta-
dos Unidos aceitam poder usar armas 
nucleares num conflito que apenas se 
desenvolva com armamento conven-
cional. Se uma tal posição viesse da 
parte dos dirigentes russos, bom, ima-
gina-se a gritaria e as lágrimas de cro-
codilo que de imediato se passariam 
a soltar. Neste caso, todavia, vindo a 
garantia do lado dos Estados Unidos, 
o que sobreveio foi... o silêncio.

O mesmo se deu, por exemplo, com 
aqueles 16 – ou 18? – laboratórios de 
virologia, que estavam presentes em 
território ucraniano, ao tempo do 
início da invasão pelas tropas russas. 
Nunca mais se ouviu uma só palavra 
sobre o tema, sendo de todo evidente 

que uma tal quantidade de estruturas 
do tipo, e num só Estado, não poderia 
ser apenas algo com boas finalidades 
científicas. E isto até se percebe com 
grande facilidade, dado nunca mais 
ter o tema sido abordado...

Termino com esta pergunta ao leitor: 
já reparou que ninguém aborda o caso 
de Guantánamo, nem se preocupa 
com o facto da tortura continuar em 
vigor no ordenamento jurídico dos 
Estados Unidos?
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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

PERCISA-SE DE UM SERVANTE À TEMPO PARCIAL
SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA

Residência de pessoas da terceira idade em St Leonard.
514-725-0555 OU 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

NECROLOGIA

A companhia Saronet está a procura de um empregado  
na posição de supervisor à tempo inteiro para limpeza 
comercial de um escritório 8h durante à noite, disponi-
bilidade fins-de-semana, salário 25$/h. Deve ter expe-
riência mínima de 1 ano em limpeza, deve ter veículo. 
Há bons seguros de dentes e médico oferecido, contri-
buições rrsp.

5556 Boul. Des Rossignols, Laval Qc  H7L 5W6
Tel: 450-978-0990 | Fax: 450-978-9664

www.saronet.com
JOGO DAS DIFERENÇAS

†
EMPREGOSEMPREGOS

OFERTA DE EMPREGO

A JOEM contabilistas é uma empresa vocacionada 
para a prestação integrada de serviços de contabilida-
de, fiscalidade e gestão de empresas. Desenvolvemos 
a nossa actividade nas áreas das pequenas e médias 
empresas. Procuramos os melhores colaboradores para 
o seguinte posto permanente de trabalho (2 vagas):

TÉCNICO (A) EM CONTABILIDADE
A função consiste em:
- Assegurar a recepção, classificação e lançamentos de 
documentos contabilísticos;
- Prestar apoio no departamento de contabilidade, no-
meadamente, conferir facturas, conferir notas de crédi-
tos, conferir contas bancárias e extractos;
- Reconciliações bancárias;
- Processamento de salários;
- Apoio na preparação da documentação relativa às obri-
gações fiscais;
- Apoio ao fecho contabilístico mensal;
- Apoiar na elaboração atempada das declarações fis-
cais;
- Preparação de relatórios mensais;
- Outras funções inerentes à responsabilidade de técni-
co (a) em contabilidade;

Requisitos da função:
Procuramos um (a)  profissional dinâmico (a), autónomo 
(a), responsável e organizado (a);
Formação ao nível DEP / AEC, certificado ou frequência 
escolar na área de Contabilidade;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Boa capacidade de comunicação verbal e escrita em 
Francês;
Bons conhecimentos em informática, em especial com o 
software Office e Sage 50;
Elevado sentido de responsabilidade e dinamismo;
Forte capacidade de organização e autonomia.

Temos para Oferecer:
Disponibilidade imediata. Trabalho numa área aliciante; 
Remuneração de acordo com formação e experiência 
comprovadas. Boas condições de trabalho; Integração 
numa empresa sólida e em crescimento, composta por 
uma equipa jovem e dinâmica. 
Enviar resposta acompanhada do Curriculum Vitae 
para  JOEM Contabilistas através do fax (514) 842-

1252 ou por email: e.linhares@joem.ca

Telefone (514) 842-2443

   FRANCISCO SOARES DA ROCHA
   1945 - 2022

Faleceu em Laval, no día 10 
de dezembro de 2022, com 
77 anos de idade, senhor 
Francisco Soares Da Rocha 
natural de São João Baptista, 
Ponte da Barca, Portugal, es-
poso de Gracinda Barreira Da 
Costa. Deixa na dor sua espo-
sa Gracinda, seu filho Manuel 
(Dolores), sua filha Rosa (Mi-
guel), seus netos(a) Raquel, 
Alexandre, Bruno e Filipe, 
seu irmão Antonio (Manuela), 
cunhados(as), sobrinhos (as), 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Capela Mausolée St-Martin
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval, QC
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Velório tera lugar quinta-feira 15 de dezembro de 
2022 das 17h às 21h, e sexta-feira das 10h às 11h. O 
funeral terá lugar sexta-feira 16 de dezembro de 2022 
às 11h na capela do Mausolée St-Martin. Sera sepulta-
do en cripta no Mausolée St-Martin. Em vez de flores, 
doações para a Fundação Hospitalar cité de la Santé 
seriam apreciadas. A familia vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associaram na dor. Bem Hajam.
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MUNDIAL 2022: FRANÇA 2-0  MARROCOS

Gauleses matreiros caçam
com a fórmula de sucesso da presa
Os franceses é que tinham a 

fama, alimentada pelas his-
tórias aos quadradinhos de 

Asterix e Obelix, mas o mundo do fu-
tebol ainda não tinha visto tamanha 
prova de resistência contínua como a 
de Marrocos.

Por vezes, a realidade parece superar 
a ficção. Marrocos foi exemplo disso ao 
longo do último mês no Qatar. Prova 
de maturidade, de inteligência, de sa-
crifício. De muita qualidade, também, 
porque a fórmula do sucesso da me-
lhor seleção africana da história tam-
bém a teve.

Mas a França entrou no jogo decidida 
a não passar pelo mesmo de Portugal, 
de Espanha e até da Bélgica na fase de 
grupos. Nenhuma delas, pesos pesados 
do velho continente, encontrou o ca-
minho do golo diante de Marrocos.

França encontrou-o: duas vezes. E, 
mais importante do que tê-la encon-
trado, será tê-la encontrado apenas 

cinco minutos depois do mexicano Cé-
sar Ramos ter apitado para o início do 
jogo.

O golo de Theo Hernández, que apro-
veitou uma sobra de um remate de 
Kylian Mbappé, resolveu a maior dor 
de cabeça de qualquer adversário dos 
marroquinos neste Mundial: marcar 
um golo à única das 32 seleções que 
nunca tinha estado a perder nesta pro-
va.

Forçado a assumir mais riscos, Mar-
rocos deu também mais espaço e aos 
17 minutos Giroud acertou no poste 
direito.

A França não foi mais autoritária do 
que Portugal no passado fim de sema-
na. Foi, aliás, o primeiro oponente que 
teve menos posse de bola do que Mar-
rocos: nem Canadá!

E isso leva-nos ao óbvio. Foi mais inte-
ligente, porque levou o adversário para 
um terreno pouco conhecido. Desceu 
do seu trono senhorial, foi ao terreno e 

preparou ela própria o engodo.
Mas, a perder, Marrocos tinha de se-

guir em frente, até porque a qualidade 

técnica permitia-lhe criar problemas 
ao setor defensivo dos campeões do 
Mundo.

A meio da primeira parte, Walid Re-
gragui rasgou o plano A para travar 
França. Tirou do jogo o defesa Saiss 
(aparentemente limitado) e fez entrar 
o médio Amallah, voltando ao sistema 
de 4x3x3 do jogo anterior.

Marrocos cresceu e acabou a primeira 
parte em cima do adversário e com um 
remate de bicicleta de Yamiq ao poste.

Os minutos iniciais da segunda par-
te jogaram-se mais perto da baliza de 

Hugo Lloris, mas o avançar do tempo 
tornava evidente que as reservas de 
energia da estóica seleção marroquina 
estavam quase esgotadas.

Como em jogo anteriores, Regragui 
não teve pejo em sacrificar algumas 
das principais figuras. Mazraoui, pri-
meiro, En-Nesyri e Boufal depois. Mas 

desta vez a história seria diferente.
Quase sempre equilibrados – quando 

não estavam, Koundé aparecia para re-

solver os problemas que Varane e Ko-
naté não solucionavam – os franceses 
também souberam ser um pouco o que 
Marrocos foi ao longo do último mês: 
resistentes como Asterix e Obelix. E 
oportunos.

E aos 79 minutos aplicaram a senten-
ça final, quando o recém-entrado Kolo 
Muani apareceu ao segundo poste para 
finalizar para o 2-0. Nesse golo, à se-
melhança do primeiro, foi Mbappé a 
atrair o foco total dos marroquinos, 
que o impediram de marcar, mas não 
de ser, ainda que de outra forma, de-

cisivo.
Pela primeira vez desde o Brasil em 

1998, o campeão em título chega à final 
do Mundial seguinte e pela primeira 
vez desde 1962 o campeão pode guar-
dar a taça por mais do que quatro anos. 
A Argentina também tem a palavra.
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 P J V E D GM GS
1-Países Baixos 7 3 2 1 0  5  1
2-Senegal 6 3 2 0 1  5  4
3-Equador 4 3 1 1 1  4  3
4-Catar 0 3 0 0 3  1  7

 P J V E D GM GS
1-Inglaterra 7 3 2 1 0  9  2
2-USA 5 3 1 2 0  2  1
3-Irão 3 3 1 0 2   4  7
4-País de Gales 1 3 0 1 2  1  6

 P J V E D GM GS
1-Argentina 6 3 2 0 1  5  2
2-Polónia 4 3 1 1 1  2  2
3-México 4 3 1 1 1  2  3
4-Arábia Saudita 3 3 1 0 2  3  5

 P J V E D GM GS
1-França 6 3 2 0 1  6  3
2-Austrália 6 3 2 0 1  3  4
3-Tunísia 4 3 1 1 1  1  1
4-Dinamarca 1 3 0 1 2  1  3

 P J V E D GM GS
1-Japão 6 3 2 0 1   4   3
2-Espanha 4 3 1 1 1   9   3
3-Alemanha 4 3 1 1 1   6   5
4-Costa Rica 3 3 1 0 2   3 11

 P J V E D GM GS
1-Marrocos 7 3 2 1 0   4  1
2-Croácia 5 3 1 2 0   4  1
3-Bélgica 4 3 1 1 1   1  2
4-Canadá 0 3 0 0 3   2  7

 P J V E D GM GS
1-Brasil 6 3 2 0 1   3  1
2-Suíça 6 3 2 0 1   4  3
3-Camarões 4 3 1 1 1   4  4
4-Sérvia 1 3 0 1 2   5  8

 P J V E D GM GS
1-Portugal 6 3 2 0 1   6  4
2-Rep. da Coreia 4 3 1 1 1   4  4
3-Uruguai 4 3 1 1 1   2  2
4-Gana 3 3 1 0 2   5  7

2022/11/24
URUGUAI      REP. COREIA

2022/11/24 
PORTUGAL           GANA

2022/11/28
REP. COREIA            GANA

2022/11/28 
PORTUGAL        URUGUAI

2022/12/02
GANA             URUGUAI

2022/12/02 
REP. COREIA     PORTUGAL

2022/11/24
SUÍÇA             CAMARÕES

2022/11/24
BRASIL                   SÉRVIA

2022/11/28 
CAMARÕES           SÉRVIA

2022/11/28
BRASIL                     SUÍÇA

2022/12/02
SÉRVIA                    SUÍÇA

2022/12/02
CAMARÕES           BRASIL

2022/11/23
MARROCOS       CROÁCIA

2022/11/23
BÉLGICA             CANADÁ

2022/11/27
BÉLGICA       MARROCOS

2022/11/27
CROÁCIA            CANADÁ

2022/12/01
CROÁCIA           BÉLGICA

2022/12/01
CANADÁ        MARROCOS

0 0
 1 0

2022/11/23
ALEMANHA            JAPÃO

2022/11/23
ESPANHA      COSTA RICA

2022/11/27
JAPÃO           COSTA RICA

2022/11/27
ESPANHA       ALEMANHA

2022/12/01
JAPÃO               ESPANHA

2022/12/01
COSTA RICA     ALEMANHA

 1 2
 7 0

2022/11/22
DINAMARCA        TUNÍSIA

2022/11/22
FRANÇA         AUSTRÁLIA

2022/11/26
TUNÍSIA    AUSTRÁLIA

2022/11/26
FRANÇA    DINAMARCA

2022/11/30
TUNÍSIA    FRANÇA

2022/11/30
AUSTRÁLIA     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        IRÃO

2022/11/25
INGLATERRA               USA

2022/11/29
IRÃO                            USA

2022/11/29
PAÍS DE GALES             INGLATERRA

6 2
1 1

2022/11/20
CATAR               EQUADOR

2022/11/21
SENEGAL  PAÍSES BAIXOS

2022/11/25
CATAR                SENEGAL

2022/11/25
PAÍSES BAIXOS       EQUADOR

2022/11/29
PAÍSES BAIXOS   CATAR

2022/11/29
EQUADOR          SENEGAL

0 2
0 2

1 0
 2 0

0 0
3 2

1 3
1 1
2 0
1 2

0 2
0 0
0 1
0 3

0 2
0 0
0 1
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PAÍSES BAIXOS

FRANÇA

ARGENTINA

Sonho argentino no pé esquerdo de um Messi(as)
Em junho de 2016, Lionel Mes-

si anunciava o fim da carreira 
internacional pela  Argentina. 

«Para mim, a seleção nacional aca-
bou. Fiz tudo o que podia, dói não ser 
campeão», dizia aos jornalistas após 
nova final da Copa América perdida, 
a terceira da carreira depois de 2015 
e 2007.

Aos 29 anos, o maior talento argentino 
desde Diego Armando Maradona pare-
cia não conseguir atingir na seleção os 
repetidos  desempenhos estrelares no 
Barcelona. E era isso que lhe cobravam 
os compatriotas: ser tão bom com a ca-
misola alviceleste como no clube. Como 
fora Maradona.

Pouco mais de um mês depois da re-
núncia, anunciada a quente depois de 
ter falhado uma das penalidades no jogo 
decisivo diante do Chile naquela Copa 
América dos 100 anos, Messi anunciou 
o regresso após fazer o luto: «Amo de-
masiado o meu país e esta camisola.»

Dois anos depois, nova desilusão. A 

Argentina perdeu com França por 4-3 
nos oitavos de final do Mundial. Pare-
cia ser o fim de uma das gerações mais 
promissoras do país: já trintões, Messi, 
Di María, Aguero e Higuaín não teriam 
nova oportunidade para conquistar o 
Mundo.

E Messi decidiu afastar-se da seleção, 
voltando apenas no ano seguinte, para 
atacar a Copa América que ainda lhe 
faltava e que só chegaria em 2022, à sex-
ta presença na competição.

Finalmente em paz com ele próprio e 
também em paz com o seu povo, o 10 
da Argentina passou da pouca consen-
sualidade para a aparentemente unani-
midade: é nele que os compatriotas de-
positam todas as esperanças de voltar a 
ver a alviceleste tocar o céu do Mundo 
36 anos depois de Maradona no México.

E Messi, depois de uma época de tran-
sição do Barcelona para o PSG e núme-
ros aquém do legado que deixou, parece 
ser hoje a Pulga que deslumbrou o Mun-
do ao longo de década e meia no Barce-

lona. Excelente no clube, mais apurado 
do que nunca na seleção.

Nesta terça-feira, diante da Croácia, 
começou por igualar o recorde de jogos 

em Mundiais. A seguir, abriu caminho 
para uma vitória confortável por 3-0 ao 
converter com sucesso a grande pena-
lidade do 1-0: aí, tornou-se, destacado 
de todos os outros, no maior goleador 
argentino na competição. Depois, in-
vocou o génio da lâmpada para  fabri-
car a jogada do 3-0, mostrando a Gvar-
diol, com menos 15 anos do que ele, que 

os jovens ainda têm de esperar pela vez 
deles. Porque a vez dele, a de Lionel, ain-
da não terminou.

Depois da entrada em falso, com uma 

derrota inesperada diante da Arábia 
Saudita, a alviceleste ergueu-se: pela 
obra e arte de Messi e do trabalho in-
cansável do seu séquito. Mas é ele, com 
cinco golos e três assistências em seis 
jogos, quem aponta ao céu para se des-
pedir em grande da seleção e mostrar a 
quem ainda duvida que é ele o legítimo 
herdeiro de Maradona.
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PRÓXIMOS JOGOS
15/12 Grp.H Estoril Praia 15:00 FC Famalicão
 Grp.H A. Viseu 15:00 CD Tondela
16/12 Grp.A GD Chaves 15:30 CD Mafra
 Grp.A FC Porto 15:30 FC Vizela
 Grp.G Feirense 13:30 Leixõesh2h
 Grp.G Santa Clara 13:30 FC Arouca
17/12 Grp.C Est. Amadora 14:00 FC Penafiel
 Grp.C Moreirense 14:00 Benfica

ÚLTIMOS RESULTADOS
14/12 Grp.E SC Covilhã   1-2 Nacional
 Grp.E Portimonense   0-3 Gil Vicente
13/12 Grp.B Rio Ave   2-1 Farense
 Grp.B Sporting   5-0 Marítimo
12/12 Grp.F Boavista   0-0 Vitória SC
11/12 Grp.D SC Braga   2-0 P. Ferreira
 Grp.D Casa Pia AC   1-0 Trofense
 Grp.F Vilafranquense   0-0 B SAD
10/12 Grp.G UD Oliveirense   0-3 FC Arouca
9/12 Grp.H FC Famalicão   0-0 CD Tondela

RESULTADO FINAL

GRUPO A J GM GS P
1-FC Porto 2 4 2 4
2-FC Vizela 2 3 3 2
3-CD Mafra 2 3 3 2
4-GD Chaves 2 2 4 1

GRUPO B J GM GS P
1-Sporting 3 13 0 9
2-Rio Ave 3 3 3 6
3-Farense 3 3 8 3
4-Marítimo 3 0 8 0

GRUPO C J GM GS P
1-Moreirense 2 6 3 6
2-Benfica 2 5 2 6
3-E. Amadora 2 4 7 0
4-FC Penafiel 2 1 4 0

GRUPO D J GM GS P
1-SC Braga 3 6 0 9
2-Casa Pia AC 3 2 2 4
3-P. Ferreira 3 2 4 2
4-Trofense 3 1 5 1

GRUPO E J GM GS P
1-Gil Vicente 3 7 2 7
2-Nacional 3 4 3 6
3-Portimonense 3 2 5 3
4-SC Covilhã 3 3 6 1

GRUPO F J GM GS P
1-Boavista 3 4 2 7
2-Vitória SC 3 2 2 3
3-B SAD 3 4 5 2
4-Vilafranquense 3 0 1 2

GRUPO G J GM GS P
1-Leixões 3 5 3 7
2-FC Arouca 3 5 2 5
3-Feirense 3 5 4 5
4-Oliveirense 4 2 6 2
5-Santa Clara 3 5 7 1

GRUPO H J GM GS P
1-Torreense 4 5 4 6
2-A. de Viseu 3 5 4 5
3-CD Tondela 3 1 1 3
4-Estoril Praia 3 4 5 2
5-Famalicão 3 1 2 2

MELHOR MARCADOR
CINCO GOLOS:
Kylian Mbappé [França]
Lionel Messi [Argentina]
QUATRO GOLOS:
Olivier Giroud [França]
Julián Álvarez [Argentina]
TRÊS GOLOS:
Marcus Rashford [Inglaterra]
GONÇALO RAMOS [PORTUGAL]
Álvaro Morata [Espanha]
Enner Valencia [Equador]
Bukayo Saka [Inglaterra]
Richarlison [Brasil]
Cody Gakpo [Países Baixos]

TAÇA DE PORTUGAL

MUNDIAL 2022: MARROCOS 1-0 PORTUGAL

O fim de um sonho
Até ao jogo deste sábado com 

Portugal, Marrocos só tinha 
sofrido um golo nos quatro 

jogos anteriores do Mundial 2022. Fe-
chara a baliza com a vice-campeã em 
título Croácia, voltara a fazê-lo com 
a Bélgica (bronze há quatro anos) e 

sobrevivera a 120 minutos de assédio 
espanhol. Pelo caminho, só contra o 
Canadá tinha sido batida e nesse jogo 
até fora um marroquino (!) a marcar.

Por isso, a equipa das quinas sabia que, 
talvez mais do que em qualquer outro 
jogo, era altamente desaconselhável es-
tar em desvantagem contra uma seleção 
que pode até não ter o talento necessário 
para fazer campeões do Mundo, mas ga-
nha de goleada em organização a muitas 
outras e é por isso que, com muito méri-
to e alguma sorte, tornou-se na primeira 
seleção africana da história da chegar às 
meias-finais de um Mundial.

Depois da vitória estrondosa sobre a 
Suíça (6-1), Portugal voltou a reclamar 
com propriedade o estatuto de candida-
to ao título que tinha assumido - mais 
pela soma das individualidades do que 
pela força coletiva demonstrada nos 
últimos tempos  -  à chegada ao Qatar, 
mas que se esbateu após a derrota, essa 
sem consequência de maior, com a Co-
reia do Sul a fechar a fase de grupos. 
Neste sábado não faltou vontade, mas 
faltou quase tudo o que teve de sobra 
na terça-feira passada: criatividade, ir-
reverência, magia. Faltou também o ri-
gor que teria impedido que En-Nesyri 
aproveitasse o erro de Diogo Costa na-
quela saída fatal da baliza aos 42 minu-
tos. Antes disso, Portugal foi facilmente 
decifrável para uma equipa habituada 
a jogar sem bola, mas igualmente con-
fortável quando a teve: o chutão para a 

frente foi um recurso adiado até ao limi-
te e o desembaraço e a qualidade técnica 
dos homens da frente permitiram-lhe 
espreitar transições perigosas.

Taticamente, o jogo de Marrocos tam-
bém era facilmente explicado. Fernando 
Santos dissecara-o  na conferência de 

antevisão, mas aí também ficou claro 
por que razão os Leões do Atlas têm 
sido insuperáveis: não dão espaço para 
jogar dentro do bloco. Por isso, o sele-
cionador quis ir por outro caminho. 
Tirou William Carvalho do onze e recu-
perou Rúben Neves em busca da quali-
dade de passe a meia/longa distância do 
médio do Wolverhampton. Não foi por 
aí que Portugal perdeu o jogo, mas cedo 
viu-se que também não seria por aí que 
o venceria. Para o conseguir, teria de ser 
eficaz no aproveitamento das poucas 

oportunidades. Naquela de João Félix a 
abrir, noutras duas do 11 da Seleção na 
primeira parte e noutra de Bruno Fer-
nandes logo após o golo de En-Nesyri, 
que até já tinha ameaçado duas vezes a 
baliza de Diogo Costa. Era preciso tam-
bém agitar mais as águas e após um sus-
to nos minutos iniciais da segunda par-
te, num novo erro de Diogo Costa, João 
Cancelo e Cristiano Ronaldo foram a 
jogo. Sem Rúben Neves em campo, Por-
tugal aproximou-se ainda mais da bali-
za de Bounou ao mesmo tempo em que 
ficava mais à mercê das perigosíssimas 
transições marroquinas. Portugal arris-
cou pagar esse preço. Tinha de fazê-lo, 
no fundo, mas quando parecia ter en-
contrado o caminho do sucesso pecava 
na finalização: Gonçalo Ramos atirou 
ao lado aos 58 minutos e pouco depois 
Bruno Fernandes também não foi feliz. 
Walid Regragui viu nos seus homens 
sinais preocupantes de falência física e 
gradualmente foi sacrificando algumas 
das suas principais unidades em nome 
da sobrevivência. Por mérito de Portu-

gal, os marroquinos tiveram de recuar 
mais e agarraram-se ao coletivo e à tena-
cidade de Bounou para sobreviverem ao 
assédio luso e aos minutos finais redu-
zidos a dez, por expulsão de Cheddira 
após ver dois amarelos em dois minutos.

No final, Pepe falhou, na pequena-área, 
um desvio de cabeça que daria o empate 
e levaria o jogo para um prolongamento 
que tinha tudo para ser favorável à Sele-
ção. Marrocos teve sorte, mas trabalhou 
muito para a ter. E quem trabalha tanto, 
merece tê-la.

OITAVOS-DE-FINAL
10/01 Leixões  18:45  FC Famalicão
 Varzim  15:45  Benfica
11/01 Länk Vilaverdense  9:00  B SAD
 Nacional  12:30  Rabo Peixe
 SC Braga  13:45  Vitória SC
 Académico de Viseu  15:15  Beira-Mar
 FC Porto  15:45  FC Arouca
12/01 Vitória FC  14:45  Casa Pia AC

LIGA PORTUGAL BWIN
23/12 Rio Ave 15:15 Marítimo 
28/12 Portimonense 14:00 Casa Pia
  FC Porto 16:15 FC Arouca 
29/12 Gil Vicente 12:00 Santa Clara
  Estoril Praia 14:00 Boavista
  Sporting 16:15 P. Ferreira 
30/12 GD Chaves 12:00 FC Famalicão
  FC Vizela 14:00 Vitória SC
  SC Braga 16:15 Benfica

LIGA PORTUGAL BWIN
23/12 Vilafranquense 14:00 CD Mafra
  Feirense 16:15 CD Tondela
28/12 FC Porto B 12:00 Farense
29/12 B SAD 12:00 Leixões
  Nacional 14:00 Benfica B
30/12 UD Oliveirense 12:00 SC Covilhã
  Trofense 14:00 Torreense
31/12 FC Penafiel 6:00 A. Viseu
  Moreirense 9:00 Est. Amadora
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