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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

MATANÇA DO PORCO
A comissão do Divino Espírito Santo de São Pedro de Santa Teresa organiza na igreja Nossa Senhora de Fátima 
em Laval a sua festa tradicional da Matança do Porco no dia 25 de fevereiro de 2023 às 19h. Animado pelo conjunto 
Contacto, David deMelo e Sylvie Pimentel. Por favor reservar antes do dia 1 de fevereiro de 2023: Humberto Soares 
514-826-0851 ou Kathy Soares 514-293-1021.

MATANÇA DO PORCO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional, Matança do Porco no dia 4 de fevereiro de 
2023 às 19h. Animado pelo Maestro Brian Ferreira. Preço 40 músicos. Por reservar: José Machado: 514-803-4686 | 
Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

AGENDA DA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebec informa sobre as datas a guardar.
- Abertura 2023 - Domingo, 29 de janeiro de 2023 às 13h.
Almoço e espetáculo com o autor, poeta e cantor/tocador Victor Santos (Grupo de Amigos da Terceira) e os cantore 
José Gabriel Almeida (USA) e Zé Fernandes (Ontário).
- Dia das Amigas - Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 às 16h.
- Convívio do Grupo Reviver - Segunda-feira, 6 de fevereiro às 9h30.
- Dia de São Valentim - Sábado, 11 de fevereiro às 18h.
- Baile de Carnaval - Sábado, 18 de fevereiro às 18h.
Para mais informações ou reservações: casadosacoresdoquebeque@hotmail.com

FESTA DE SÃO VALENTIM E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
PARA AS FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE 2023
A festa de São valentim e angariação de fundos para as festas do Divino Espírito Santo de 2023, organizado pelo 
Mordomo de 2023 organiza esta festa no dia 11 de fevereiro de 2023 às 18h30 no Centro Comunitário de Laval, 
situado no 1815 rua Favreau. A festa será abrilhantada pelo Jeff Gouveia. Podem reservar com Guida de Freitas: 
514-833-6558 ou Helena Dias: 514-619-0100 ou Dauno Ferreira: 514-825-6504.

Quando se quer Dividir o Bem Comum 

Diz-se existir “proprieda-
de em comum, ou com-
propriedade, quando 

duas ou mais pessoas são simultaneamente titu-
lares do direito de propriedade sobre a mesma 
coisa”, nos termos da norma ínsita no art.º 1403.º 
n.º 1 do C.C..

Essa aquisição em comum muitas vezes é prece-
dida de processo de partilha de bens subsequente 
a dissolução da relação conjugal quer por morte de 
um dos cônjuges quer por divorcio, onde não ha-
vendo acordo quanto aos bens a partilhar é adju-
dicado aos herdeiros ou ex-conjuges na proporção 
dos seus quinhões, passando a ser comproprietá-
rios, presumindo-se que “os direitos dos consor-
tes ou comproprietários sobre a coisa comum são 
qualitativamente iguais, embora possam ser quan-
titativamente diferentes; as quotas presume-se, 
todavia, quantitativamente iguais na falta de in-
dicação em contrário do título constitutivo.”, nos 
termos do nº 2 da mesma norma.

Será o caso muito frequente na ordem jurídica 
portuguesa quando os bens ficarem adjudicados 
na proporção dos quinhões aos herdeiros em pro-
cesso de inventário orfanológico, que era obrigató-
rio, quando os 
herdeiros eram 
menores ao 
tempo da aber-
tura da suces-
são e por im-
p oss ibi l idade 
de pagarem as 
tornas aos her-
deiros ficavam 
donos dos bens 
na exata pro-
porção dos qui-
nhões, ficando 
assim compro-
prietários na 
sequência da 
adjudicação.

Não é obrigatório que os comproprietários per-
maneçam nessa indivisão, sendo-lhes lícito reque-
rer a divisão que tanto pode ser feita amigavel-
mente ou nos termos da lei do processo.

Com efeito, qualquer comproprietário que pre-
tenda “… pôr termo à indivisão de coisa comum, 
pode requerer, em ação própria de divisão de coisa 
comum, no confronto dos demais consortes, que, 
fixadas as respetivas quotas, se proceda à divisão 
em substância da coisa comum ou à adjudicação 
ou venda desta, com repartição do respetivo va-
lor, quando a considere indivisível …”. As normas 
adjetivas quanto à forma processual de divisão da 
coisa comum estão contidas nos artigos 925.º a 
929.º do CPC e deve ser registada, nos termos do 
disposto no art.º 3.º, al. a), do Código do Registo 
Predial.

Assim, se não houver contestação, quanto à com-
propriedade e quotas respeitantes aos bens iden-
tificados na petição inicial, nem for requerido ou 
determinado pelo Tribunal quaisquer outros atos 
probatórios ou outras diligencias nomeadamente 
tentativa de conciliação, são fixados os quinhões, 
e realiza-se conferência de interessados tendo por 
vista a adjudicação e na falta de acordo entre os 
interessados presentes, a adjudicação é feita por 
sorteio.

Resulta da lei que, sendo a coisa indivisível, a 
mesma poderá 
ser adjudicada a 
um dos consortes, 
por acordo, preen-
chendo-se em di-
nheiro a quota dos 
restantes. Na falta 
de acordo, a coi-
sa será vendida, 
podendo os con-
sortes concorrer 
à venda, colocan-
do-se assim um 
ponto final a este 
regime de com-
propriedade exis-
tente entre os con-
sortes.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Habituem-se... à mediocridade!

Recentemente o primeiro mi-
nistro António Costa brin-
dou as audiências com uma 

entrevista à revista Visão onde apa-
rece em magnífica pose fotográfica 
digna de um Marquês de Pombal 

dos tempos modernos. Talvez pela (pouca) seme-
lhança entre o fenómeno natural e inesperado que 

ambos enfrentaram, um com o terramoto, o outro 
com uma pandemia, mas acima de tudo pela di-
ferença de habilidades, choca a referência compa-
rativa.

O recente caso da secretária de estado do tesouro 
Alexandra Reis, que sai da TAP com uma boa inde-
minização, entra logo a seguir para outra empresa 
do estado (NAV) por apenas seis meses e salta logo 
para secretária de estado, foi a gota de água que aba-
lou a imagem “nobre” de um governo desgovernado 
que desde há muito existe por existir sem qualquer 
ideia, visão ou rumo para Portugal. Esta caso ainda 
carece de muitas explicações: por exemplo, na nota 
da TAP à CMVM aquando da saída da administra-
dora Alexandra Reis no início de 2022 dava conta 
que a administradora saía por vontade própria, en-
quanto que recentemente a TAP vem afirmar que 
afinal a saída foi iniciativa da TAP... em que fica-
mos? 

Os múltiplos “desconhecimentos” do caso e do va-
lor da indeminização por parte dos ministérios das 
infraestruturas e das finanças, ambos com a tutela 
da TAP, levaram para já à queda de um dos minis-
tros mais fortes do aparelho do PS e ao enfraqueci-
mento do ministro das finanças. Mas as coisas não 
ficam por aqui: a dança de cadeiras entre secreta-
rias de estado atribuídas a familiares, familiares que 
pertencem a partes interventivas de determinados 
processos e a dança de cadeiras entre empresas do 
estado e governo, mesmo entre ministérios, é por 
demais chocante! Só não percebo como o povo por-
tuguês não se mobiliza contra esta... anormalidade, 
para não referir uma palavra mais agressiva. Afinal 
o povo português aprova isto?

Voltando ao governo, que tem maioria absoluta e 
que nos primeiros meses tem tido escândalos ao rit-
mo de pelo menos um por mês, evidencia apenas 
aquilo que se sabe desde o início: é um governo que 
existe por existir! 

O talento de António Costa reside apenas nisto: 
um instinto de sobrevivência aplicado à política na 
gestão de redes de interesses que proporciona o seu 
prolongamento no lugar decisório. 

Mas mesmo ele já se apercebeu que não existe fu-

turo pois ele pensa apenas no presente, apanágio de 
todos os oportunistas que mais cedo ou mais tarde 
são apanhados pela bola de neve das suas incon-
gruências. 

A saída para a Europa, que seria ótima pois não 
exigiria a maçada de eleições e portanto o libertaria 
deste novelo de rede de interesses, permitira gover-
nar sem aquilo que já o farta em Portugal.

O problema é o rasto que deixa atrás de si. A in-
competência é evidente apesar do talento que acima 
referimos. 

A mostra disso é os dados cada vez mais preocu-
pantes para Portugal apesar dos seus sete anos de 
governação e de, pelo menos até antes da pandemia, 
ter sido bafejado por um dos períodos mais favorá-
veis internamente como externamente. 

Os sucessivos casos, que António Costa bem tenta 
minimizar, refletem isso mesmo: o oportunismo no 
seu máximo assim como incompetência, secunda-
dos por um apego irrefletido a certas ideologias. É 
interessante notar que talento não equivale a com-
petência executiva, o que neste governo é um exem-
plo notório.

E o presidente da república, como “supervisor” do 
bom andamento das instituições governativas entre 
outras? Recentemente Marcelo Rebelo de Sousa foi 
interpelado por dois cidadãos portugueses que de 
forma intensa e apaixonada ainda que com a ho-
nestidade rude popular disseram algumas verdades 
que Marcelo precisava de ouvir. 

O presidente Marcelo tem se entretido a criar uma 
miragem junto da sociedade em torno da governa-
ção desastrosa que teve o mais recente alto com o 

caso de Alexandra Reis, o que coloca o presidente 
numa situação complicada pois é também arrastado 
por se poder dizer que será coparticipante no es-
tado das coisas por não ter sido mais assertivo an-
teriormente. A excessiva preocupação em criar um 
ilusório ambiente de “tudo está bem” impede que se 
resolvam os problemas e assim todos os problemas 
do governo de António Costa têm persistido ao lon-
go destes últimos sete anos. 

Na sua mensagem de fim de ano o presidente foi 
certeiro quando enviou mensagens ao governo: er-
ros de orgânica, descoordenação, falta de transpa-
rência, etc., mas é preciso mais e no tempo certo. 

Com isto Portugal paga um preço alto. 

A estagnação, acomodação e o “deixa andar” estão 
bastante presentes. 

Ninguém se incomoda com nada desde que não 
mexam no seu quinhão particular. A sociedade 
contenta-se com a mediocridade. Daí compartilhar 
com aquele cidadão em Murça que enfrentou o pre-
sidente: sinto-me triste, aliás, sinto vergonha que 
uma sociedade se deixe acomodar à mediocridade 
pois revela uma pobreza de espírito profunda. Acho 
que os portugueses são melhores que isso. 

Tenho a certeza! 

Mas algo vai ser preciso para vencer a inércia a que 
a sociedade portuguesa se votou para mudar posi-
tivamente. 

A sociedade portuguesa é a chave: se por um lado 
é a origem dos seus próprios males, por outro lado 
encerra as soluções necessárias à melhoria que se 
impõe, melhoria esta que deveria ambicionar, pois 
eu como outros portugueses não nos queremos ha-
bituar à mediocridade e ao oportunismo!
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Mosteiro da Batalha abre espaço
expositivo na antiga cozinha
conventual

A exposição "11 compositores 
no mosteiro" marca o início 
do novo uso para a antiga 

cozinha conventual, que durante os 
últimos anos acolheu a loja do mo-

numento.
Com a inauguração da nova loja 

do Mosteiro da Batalha, em julho de 
2022, "ficou livre esse magnífico es-
paço que é a primitiva cozinha con-
ventual", explicou à 
agência Lusa o dire-
tor, Joaquim Ruivo.

"É também o espa-
ço do Mosteiro mais 
acolhedor, menos in-
fluenciado pelas hu-
midades e diferenças 
de temperatura" e, 
por isso, aquela di-
visão é a "ideal para 
acolher, ao longo de 
todo o ano, exposi-
ções que, por força 
das circunstâncias, dificilmente ti-
nham cabimento. De pintura e foto-
grafia, por exemplo", afirmou.

Num monumento onde "todos os es-
paços são relevantes", tanto sob o pon-
to de vista artístico ou arquitetónico", 
como "pelo uso que lhes era dado no 
tempo da vida conventual", a cozinha 
surge como um dos destaques.

"A cozinha, naturalmente, era um 
lugar especial, por todos os motivos. 
Hoje, livre do mobiliário da loja, é um 
espaço que nos impressiona pelo seu 
depuramento, pontuado pelos armá-
rios embutidos nas paredes, pelo que 
resta da chaminé, onde se atesta um 
evidente saber fazer", descreveu Joa-
quim Ruivo.

A sala destaca-se sobretudo pela re-
ferida chaminé, na qual, uma secção 
significativa da parede, "para aco-
modar as elevadas temperaturas, foi 
construída com fiadas alternadas de 
pedra e tijoleira", sistema que pode 

hoje ser analisado e contemplado.
Neste renovado espaço do monu-

mento tutelado pela Direção-Geral 
do Património Cultural pretende-se, a 
partir de agora, apresentar exposições 

de natureza variada, como pintura, fo-
tografia, "pequena escultura e também 
de objetos de arte".

"Abre-se, com este espaço, a possibi-
lidade de parcerias com museus, por-
que aí podemos acolher, em condições 
de temperatura e de segurança, diver-
sas exposições temáticas que até agora 
não podiam ser realizadas no Mostei-
ro", frisou o diretor. 

Para abrir o novo espaço foi escolhi-
da a exposição "11 compositores no 
mosteiro", que inaugura no sábado, às 
15:00, e fica patente até março.

Segundo Joaquim Ruivo, a temática 
da música "tem um enquadramento 
muito feliz no espaço do Mosteiro" e 
também "remete para toda uma vivên-
cia da juventude do autor: para além 
da sua ligação à pintura, foi bailarino 
do Grupo de Bailados Verde Gaio no 
Teatro de São Carlos, tendo paralela-
mente executado cenários e figurinos".

AGASALHE-SE E CALCE AS 
GALOCHAS. VEM AÍ CHUVA 
E UMA MASSA DE AR FRIO
A chuva deverá atingir todo o 

país apenas no domingo, mas 

chega já esta sexta-feira às re-
giões norte e ao centro. No início 
da próxima semana, agasalhe-
-se, porque está prevista a che-
gada de uma massa de ar frio.

CASO ALEXANDRA REIS. 
CEO DA TAP OUVIDA NO
PARLAMENTO A 18 DE 
JANEIRO
Em causa está a indemnização 

de meio milhão de euros paga 

pela companhia aérea a Alexan-
dra Reis. A audição acontece 
após a chamada a título potesta-
tivo pelo Chega.
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Caros amigos 
leitores cá es-
tou eu de novo 

com as minhas coisi-
nhas, neste ano novo 

de 2023. 
Queria começar por vos falar da Carla 

Oliveira, conceituada e muito professio-
nal jornalista da Televisão e da Rádio 
Canadá. É sempre com muito orgulho 
que ouço e vejo no telejornal quando a 
senhora Carla Oliveira está de serviço. 

Infelizmente não temos muitos dos 
nossos presentes nas médias canadianas 
ou mesmo em política, contrariamente 
a outras etnias imigrantes neste lindo 
Canadá, já há muito que estava para fa-
lar neste assunto, está feito.

Outra coisa, li na La Presse uma entre-

vista com Stéphane Bureau em que ele 
dizia fazer algumas compras na mercea-
ria Sá e Fils, que não precisa de apresen-
tação, todos nós conhecemos as delícias 

que se vende neste comércio da rua St- 
Urbain ao canto da Villeneuve. 

Isto é que são umas asseadissimas 
coisas para a nossa comunidade. Esta 
agora é de menosprezar as nossas ilhas, 
mas existem certas pessoas que quan-
do abrem a boca ou entra mosca ou sai 
ignorância, foi o viu a uma tipa, uma 
antiga enfermeira mas tornou-se a co-
zinheira Luizinha, dizia que eu que esta 
espécie rara foi para televisão botar fala-
dura sobre a Ilha de São Jorge no Açores 
que fazia tanto ventos fortes de tal ma-
neira que arrancava as novidades plan-
tadas na terra, as batatas saíam da terra 
com raízes e rama e era um tal chover 
de batatas na ilha, as persianas das ca-
sas também não resistem aos ventos, é 
só ver stores de janelas também a voar 
devido aos ventos, a dita cuja até diz 
que em São Jorge pôr a lenha no forno 
é diferente da maneira do Retângulo 
Português, as criptomerias são altas de 
90 metros e mais, a Ilha é em forma de 
um charuto... talvez ela estava a pensar 
num antigo presidente dos Estados Uni-
dos, esta chefe cozinheira internacional 
nunca falou nos deliciosos queijos de 
renome internacional, mais conheci-
dos por queijo de São Jorge, talvez que 
quando lá viveu estava muito ventos que 
os queijos andavam a voar, tal disparate 
dizer tanta mentira em poucos minutos. 
Então vocês já sabem, em São Jorge não 
compremos batatas, elas vão cair do céu 
na vossa cozinha. 

"Quando as pessoas não conseguirem 
te manipular, elas vão tentar manipu-
lar os outros para que pensem mal de 
você", Autor desconhecido.

Coisas do corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se nas 
decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa 
mais tarde. Saúde: Evite constipar-se. Agasalhe-se. Dinheiro: 

Analise as suas finanças e procure forma de rentabilizá-las. 
Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

TOURO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa 
Vigilante e Atento. Amor: Procure abrir o seu coração. Dê a si 
mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. Saúde: 
Previna-se contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre 

uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. 
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

GÉMEOS: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa à 
sua cara-metade criando um ambiente romântico. Saúde: 
Deve descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os 

seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. 
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao 
romance. Poderá conhecer online uma pessoa que se tornará 
importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. 

Evite estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra 
possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. 
Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo. 
Seja solidário com quem solicitar o seu apoio. Saúde: Procure 
cultivar o otimismo, e a sua saúde estará estável. Dinheiro: 

Seja mais dedicado ao trabalho. Não desista dos seus objetivos. 
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

VIRGEM: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: O pessimismo e a falta de confiança não 
favorecem a realização pessoal nem a vida de casal. Saúde: 
Descanse o máximo que puder. Dinheiro: Ponha em marcha 

um projeto muito importante para a sua carreira profissional. 
Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

BALANÇA: Carta Dominante: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá sentir crescer dentro de 
si uma paixão arrebatadora, mas não se precipite. Saúde: 
Cuidado com aquilo que come, pode pôr em risco a sua dieta. 

Dinheiro: Defenda-se de um colega mal-intencionado, sendo honesto e 
consciente das suas capacidades. Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo. 
Motivará as pessoas que estão ao seu redor. Saúde: Terá 
maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor físico. 

Dinheiro: Poderá ter de enfrentar alguns problemas. Mantenha a calma, 
de modo a resolver os imprevistos da melhor maneira. 
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: O amor marcará esta semana. Faça os 
possíveis para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão 
para uma pequena indisposição. Faça refeições ligeiras. 

Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá 
ser recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa 
Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Cultive a sua 
autoestima. Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a 
sua semana. Tente travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais 

compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma 
conseguirá melhores resultados. Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa 
Derrota. Amor: Semana favorável. Organize convívios com os 
seus amigos. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado que o 
habitual. Tome um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente 

os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder 
de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os momentos 
com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. 
Saúde: Cuide da sua alimentação com mais rigor. Dinheiro: 

Estará financeiramente estável. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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Insigne teólogo e Doutor da Igreja

Faleceu Bento XVI, uma das 
figuras proeminentes deste 
século que, de acordo com o 

seu desejo expresso, o funeral deve-
ria ser realizado com a marca da simplicidade, tóni-
ca dominante que o caraterizava e era apontada por 
todos os que o conheciam de perto.

Ainda por desejo do falecido emérito pontífice, co-
municado ao então arcipreste da Basílica de São Pedro, 
Bento XVI gostaria de ser sepultado na Cripta do Vati-
cano, no local que acolheu o túmulo de São João XXIII 
e, depois, o de São João Paulo II, cujos corpos foram 
trasladados, após as respetivas canonizações, para ca-
pelas laterais da Basílica.

Joseph Ratzinger foi totalmente diferente do seu 
antecessor, João Paulo II, mesmo sem o seu carisma, 
tinha uma personalidade forte e foi um intelectual 
que se impôs ao mundo estratosférico da refinada 
intelectualidade, e que se deixou cativar pela grande 
sabedoria e inteligência de Bento XVI. Ele é descrito 
como um teólogo inteligente e um líder especial para 
a Igreja, tendo o mundo perdido uma figura formado-
ra e catequizadora para a Igreja Católica. Em 2013, o 
mundo ficou estupefacto quando ele anunciou que iria 
renunciar ao cargo, pois dentro da Igreja, tal ato era 
impensável pela simbologia do papado como a repre-
sentação de Cristo crucificado, que permaneceu até ao 
momento derradeira da sua morte na cruz. Uma coi-
sa é certa, tanto Ratzinger, como Bergoglio nunca fo-
ram inimigos, como alguns insinuavam e via-se neles 
o respeito que nutriam um pelo outro, em tempos de 
tanta intransigência para com a Igreja Católica, mor-
mente com o que tem acontecido com a questão não 
dogmática do celibato ou com os escândalos sexuais 
de alguns padres. 

Neste momento da sua partida para a Casa do Pai, 
o grande gesto de Bento XVI, que foi a sua renúncia, 
com impacto na história milenar da Igreja e que a Cú-

ria e as correntes conservadoras que sempre o invo-
cam, decerto não lhe perdoarão. 

Com a sua inteligência superior e com o seu conhe-
cimento profundíssimo da história da Igreja, ele sabia 
que, depois da sua tomada de decisão, dificilmente as 
coisas ficariam iguais e mostra também o seu desapego 
e a sua grande generosidade que ela traduz.

Bento XVI sempre soube separar o ser Papa e a sua 
condição de teólogo, nunca deixando de escrever 
como teólogo e não como Papa, pois é um homem 
que continuou plenamente consciente do significado 
transcendente do seu gesto e, com isso, foi possível o 
Espírito Santo dar à Igreja um Papa admirável como é 
Francisco, cujas atitudes singelas e franciscanas a Igre-
ja Católica tanto estava a necessitar para se purificar 
de meandros complexos que desvirtuam a boa nova 
deixada pelo Homem e Divino Mestre.

A morte do papa Bento XVI entristeceu-nos, dado 
que ele sempre se viu primeiro como um servo de 
Deus e da sua Igreja e uma vez que sua força física 
diminuía, ele continuou a servi-la por meio do poder 
das suas orações. Os seus poderosos apelos à solidarie-
dade com as pessoas marginalizadas em todo o lado e 
as suas exortações para reduzir o fosso crescente entre 
ricos e pobres foram muito relevantes e serão sempre 
lembradas por intelectuais, mesmo não crentes que 
o respeitavam e admiravam, como pelos católicos de 
todo o mundo. Bento XVI era como um gigante tanto 
da fé, como da razão e uma figura incontornável que a 
história não esquecerá, dado que colocou a sua vida a 
serviço da Igreja universal e falou, e continuará a falar, 
aos corações e mentes dos homens com a profundida-
de espiritual, cultural e intelectual do seu magistério 
que todos o reconhecem. O Papa Francisco expressou 
gratidão ao seu antecessor, durante uma celebração na 
Basílica de São Pedro, expressando o pensamento para 
o amado Papa emérito Bento XVI, que nos deixou. 
Com emoção, Francisco lembrou-nos da sua persona-
lidade tão nobre, tão gentil e que Deus sabe o valor e 
a força da sua intercessão. As homenagens foram mais 
do que muitas de fiéis, de peregrinos e de altas perso-
nalidades de todas as partes do mundo que desde as 
primeiras horas dos dias de velório se colocaram em 
fila para poder entrar na Basílica de S. Pedro, onde se 
encontravam os restos mortais do Papa Emérito Bento 
XVI. A praça São Pedro acolheu milhares de fiéis para 
um último adeus ao Papa emérito e para a gratidão em 
torno do corpo do homem de 95 anos que foi um bem 
para a Igreja Universal e quem sabe, poderá ser decla-
rado Doutor da Igreja, tal foi o seu legado.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
Email: consulado.montreal@mne.pt 

HORIZONTAIS: 1. Mais de metade dos alunos do 9.° ano teve 
negativa no exame desta disciplina. 2. juntas. Galhofa. 3. Só es-
tão preparados para a competicão e não para a cooperação, diz 
Paulo Trigo Pereira. Rubídio (s. q.). 4. Castelo de (...), a prisão 
d'O Conde de Monte Cristo. O maior pássaro native da Austrá-
lia. Discursou. 5. Avenida (abrev.). Eles. 6. Cova preperada para 
nela cairem feras. Levantei. 7. Gotabaya (...), Presidente do Sri 
Lanka travado no aeroporto e impedido de partir para exilio, 8. 
Mediana. Trajam. 9. Espécie de escova para limpar animais. Tor-
no-me notável. 10. Sufixo (agente). Autoridade Tibutária e Adua-
neira. (...) Regling, alemão que dirige o Mecanismo Europeu de 
Estabilidade. 11. Carvalho. “Cada qual sente para o seu (...)”.

VERTICAIS: 1. Mobiliário Urbano Para Informação. Instrumento 
de percussão. 2. Engordar. Equivoco, 3. Possuir. Do sexo mas-
culino. 4. Ponto cardeal. Simbolo do Pascal. Se o acrescenta à 
comida já na mesa pode estar a perder anos de vida. 5. Ilha de 
Man (internet). Liquidação de contas. 6. Difícil. Pega. 7. Fazer-se 
(...), tornar-se rabugento. Pá para levantar a terra cavada. Quiló-
metro (abrev.). 8. Essa coisa, Pequena peça de vidro muito fino 
usada para cobrir preparações para observacdo ao microscópio. 
9. Cobalto (s. q.). Estilo musical. Livro de José Luis Peixoto. 10. 
Tenebroso. Permaneco. 11. Doenca caracterizada pela ausência 
ou enfraquecimento da vontade. Sufixo (abundância).

CRUZADAS

POLÍTICA

Uma análise sobre o
que um ESTADO é. ( parte 1)

Neste últimos dias, tenho estado a refletir so-
bre a vida política, não somente em termos 
de política-partidária mas sim, no seu senti-

do mais lato, tudo em função de como o "ESTADO" 
enquanto um ente de " boa fé" como nos ensinaram 
nas escolas, tem se posicionado na gestão da vida de 
seus próprios indivíduos que, até então, também as-
sim o constituem. 

Paradoxalmente a este ponto de vista, vemos constan-
temente que o Estado, normalmente se torna a imagem 
e representação de quem ( partido político ou grupo) 
o gere. E confesso que o presente artigo foi bastante 
influenciado pela leitura do livro de " " . A fim

compreendermos o presente artigo, eis aqui algumas 
questão a analisar:

1- O que se diz que o estado é ?
O estado é quase universalmente considerado uma 

instituição de serviço social. Alguns teóricos veneram 
o estado como sendo a apoteose da sociedade; outros 
consideram-no uma organização afável, embora mui-
tas vezes ineficiente, que tem o intuito de alcançar ob-
jetivos sociais. Porém quase todos o consideram um 
meio necessário para se atingir os objetivos da huma-
nidade, um meio a ser usado contra o “setor privado” e 
que fre- quentemente ganha essa disputa pelos recur-

sos. Com o advento da democracia, a identificação do 
estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser 
comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam 
quase todos os princípios da razão e do senso comum, 
tais como: “nós somos o governo” ou “nós somos o es-
tado”. 

O termo coletivo útil “nós” permite lançar uma ca-
muflagem ideológica sobre a realidade da vida po- lí-
tica. 

Se “nós somos o estado”, então qualquer coisa que o 
estado faça a um indivíduo é não somente justo e não 
tirânico, como também “voluntário” da parte do res-
pectivo indivíduo. 

Se o estado incorre numa dívi- da pública que tem 
de ser paga através da cobrança de impostos sobre um 
grupo para benefício de outro, a realidade deste fardo 
é obscurecida pela afirmação de que “devemos a nós 
mesmos” (ou “a nossa dívida tem de ser paga”); se o 
estado recruta um homem, ou o põe na prisão por opi-
nião dissidente, então ele está “fazendo isso a si mes-
mo” — e, como tal, não ocorreu nada de lamentável.

Portanto, o estado é sempre colocado (e desta for-
ma protegido) como representando um colectivo de 
pessoas, que age em nome destas pessoas, sendo ele 
mesmo a pessoa colectiva, o que o torna as vezes um 
ser abstrato, sobretudo na vida individual de cada ente 
(pessoa) que o compõe...

JOSÉ MANUEL
Correspondente, Luanda, Angola

Líder de petrolífera preside à
próxima conferência da ONU
sobre o clima
O ministro dos Assuntos Presidenciais dos 

Emirados Árabes Unidos (EAU), Mansur 
bin Zayed al Nahyan, nomeou Ahmed al Ja-

ber para liderar a organização da COP28, entre 30 
de novembro e 12 de dezembro, indicou a agência de 
notícias oficial WAM.

Como diretor executivo da Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC), Ahmed al Jaber está "a liderar 
a descarbonização e diversificação das operações e in-
vestimentos da empresa (...) para tornar as energias de 
hoje mais limpas, enquanto investe nas energias lim-
pas de amanhã", acrescentou.

Ahmed al Jaber é ainda ministro da Indústria e envia-
do especial para as mudanças climáticas dos Emirados 
Árabes Unidos.

O executivo lidera também a Masdar, uma empresa 
de energias renováveis que opera atualmente em 40 
países.

A Masdar nasceu de um projeto para ter uma cidade 
sem carros e "neutra em carbono", num investimento 
de 22 mil milhões de dólares (20,5 mil milhões de eu-
ros), nos arredores de Abu Dhabi. Mas, no início de 
2008 e na sequência da crise financeira global, a qual 
atingiu duramente os EAU, o projeto, liderado por Al 
Jaber, acabou por reduzir as ambições.

Os EAU estão "comprometidos em aumentar a ambi-
ção nesta década crítica para a ação climática", referiu 
a WAM, lembrando ter sido o primeiro país da região 
a "comprometer-se com uma redução de emissões em 
toda a economia".

A última conferência da ONU sobre o clima, a 

COP27, terminou em novembro em Sharm el-Sheikh, 
no Egito, com a adoção de dois textos principais, uma 
declaração final e uma resolução sobre a compensação 
pelos danos, causados pelas alterações climáticas, so-
fridos por países vulneráveis.

Entre as possíveis modalidades de financiamento da 
resolução sobre o apoio financeiro adotada está a cria-
ção de um "fundo de resposta a perdas e danos", uma 
reivindicação dos países em desenvolvimento.

No entanto, as modalidades de implementação do 
fundo ainda terão de ser elaboradas por uma comissão 
especial, para serem adotadas na COP28.

"O financiamento é a chave que pode desbloquear 
a ação climática e os Emirados Árabes Unidos estão 
comprometidos em apoiar e facilitar a revisão das ins-
tituições financeiras internacionais para aumentar o 
financiamento público, alavancar o financiamento pri-
vado e melhorar o acesso", disse Ahmed al Jaber.
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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
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

62 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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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

O Golpe de Estado

Apesar das fortes 
aparências do 
que poderia vir 

a dar-se, a verdade é que 
lá surgiu a tentativa de golpe de Estado 
no Brasil, tentando derrubar o Governo 
do Presidente Lula, assim levando a uma 
intervenção militar, há tanto tão deseja-
da por Bolsonaro e seus apoiantes, que 
pudesse pôr um fim no atual poder e 
permitindo o regresso de uma estrutura 
política autoritária. E também, natural-
mente, de modo a evitar possíveis inves-
tigações sobre a família Bolsonaro.

Esta tentativa de golpe de Estado foi inte-
ressante de ser vista, porque a mesma su-
portou-se num mecanismo até certo pon-
to novo: criar um caos social, de molde a 
mostrar o imperativo de uma intervenção 
militar que pudesse repor a ordem e a lei 
postas em causa. Mas olhemos este tema 
de um modo mais sistemático.

1 – A tentativa de golpe de Estado teve 
lugar num domingo, dia em que as estru-
turas dos três poderes estavam ausentes 
dos seus lugares de trabalho, incluindo 
o Presidente Lula, que se deslocara a S. 
Paulo, a fim de observar os estragos feitos 
por certa fúria dos elementos, estudando 
a resposta a dar aos mesmos, de parceria 
com o Governo Estadual.

2 – As autoridades locais de segurança 
e ordem pública, nos termos do perce-
cionado a partir do silêncio e de algumas 
– poucas – palavras de Jair Bolsonaro, 
deixaram, como usa dizer-se, que se de-
senvolvesse, junto dos campistas em fren-
te do comando militar, a ideia de que uma 
mudança revolucionária viria a ter lugar, 
para mais operada à luz do sentir de Jair 
Bolsonaro.

3 – As redes sociais, onde desde sempre 
campeou um dos filhos de Bolsonaro, fo-
ram alimentando, mesmo incentivando, 
tal finalidade, com a correspondente ope-
ração destinada a realizar a ideia de fundo.

4 – Esperava-se que, em face da distri-
buição do poder político ao nível dos 
governadores dos Estados, que atitudes 
similares viessem a ter lugar, naturalmen-
te toleradas com a mesma colaboração 
que se pôde ver em Brasília. Para mal dos 
mandantes centrais, esta reação nunca 
veio a conseguir materializa-se capaz-
mente.

5 – Se, por sorte, a reação viesse a ter 
numa generalização ampla no Brasil, en-
cimada pelos acontecimentos em Brasília, 
sem a presença dos titulares da soberania 
nos seus locais de poder, permitiria, com 
a conivência das polícias estaduais e dos 
seus governadores, que alguma comuni-
cação social conseguisse fazer sair à rua 
maiores manifestações de brasileiros, um 
pouco por todo o país, adeptos de Bol-
sonaro, exigindo o fim da presidência de 

Lula, sempre à luz da falsa existência de 
uma batota.

6 – Acreditaram os organizadores desta 
tentativa de golpe de Estado que a dita 
Comunidade Internacional de pouco rea-
giria, tratando-se de afastar um Presiden-
te da Esquerda, percebendo-se – no míni-
mo – que por detrás estaria a instigação 
de alguém da nova vaga autoritária, mas 
que sempre daria garantias aos grandes 
interesses ocidentais.

7 – Esta ideia recolhia suporte no exem-
plo recente do Peru, mas por igual no 
facto de estarem hoje no poder, no sub-
continente americano, diversos políticos 
de partidos da Esquerda. E também no 
facto, conhecido desde sempre, de os Es-
tados Unidos não verem nunca com bons 
olhos gente da Esquerda no poder sul-
-americano.

8 – Todo este mecanismo, posto em fun-
cionamento à luz de um modelo de pe-
quenos passos, sempre suportados pelas 
autoridades estaduais, políticas e policiais, 
acabou por falir, mas como fruto de não 
ter surgido a tão esperada vaga de fun-
do. E também pelo alarme internacional, 
conseguido através da transmissão televi-
siva em direto.

9 – Foi possível perceber-se a lentidão 
das tomadas públicas de posição dos di-
versos Estados da Comunidade Interna-
cional, mormente, também, das Nações 
Unidas e da União Europeia, que só foram 
surgindo já com muitas horas sobre o iní-
cio dos acontecimentos transmitidos em 
direto. As correspondentes tomadas de 
posição só surgiram, em geral por via de 
comunicado oficial, depois do Presidente 
Lula ter falado aos brasileiros e ao mun-
do. A tentativa de golpe de Estado tinha 
falhado.

Recordando a interessante e mui rea-
lista obra de Anne Applebaum, O CRE-
PÚSCULO DA DEMOCRACIA, é hoje 
evidente a crise atravessada ao nível da 
imagem da democracia. Uma crise que se 
suporta na vaga generalizada da corrup-
ção, do falhanço na punição dos grandes 
detentores do poder, institucional ou fáti-
co, e tudo isto de parceria com a perceção 
de que o futuro será cada dia mais pericli-
tante para a enorme maioria das pessoas e 
das famílias. E deverão tentar perceber-se 
duas coisas, para mim muito evidentes: a 
democracia está longe de ser vivida pela 
grande maioria que a tolera, e terá sempre 
muita dificuldade em poder valorizar-se à 
medida que os mecanismos do dito mer-
cado continuarem a criar pobreza junto 
da maioria, abismos repugnantes entre 
esta maioria e mínimas minorias, e incer-
teza crescente na vida das pessoas.

Por fim, uma notinha: com que cara se 
poderá, no futuro, voltar a pedir que o 
Brasil venha ser membro permanente do 
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das? Sim, porque a ideia de depor o Presi-
dente Lula não terá terminado aqui.
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RECEITA DA SEMANA

ANUNCIOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
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 pe-
dreiros e homens com experiência no “Pavé uni” 
melhor salário na indústria. Estamos a procura 
igualmente de homens sem ou com pouca expe-
riência.

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

Soufflé de arroz

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

MODO DE PREPARO: 
1- Pré-aqueça o forno a 180 °C, na função ca-
lor estático. 2-Unte muito bem as formas para 
o soufflé com uma colher de sopa de man-
teiga. 3-Coloque as sobras de arroz numa 
taça, adicione o leite aquecido com a restante 
manteiga e misture bem. Junte os queijos e 
as ervas aromáticas picadas e envolva até es-
tar tudo bem combinado. 4-Separe as gemas 
das claras. 5-Desfaça as gemas e adicione-as 
ao preparado de arroz. Tempere com metade 
do sal e uma pitada de noz-moscada e de pi-
menta moída na altura. 6-Bata as claras em 
castelo com o restante sal e envolva-as de-
licadamente no preparado anterior. Distribua 
pelas formas e leve ao forno durante cerca de 
40 minutos.

CANTINHO DA POESIA

INGREDIENTES
25g manteiga; 400g sobras de arroz; 200ml 
leite meio-gordo; 100g mistura de queijos 
para gratinar; 60g queijo Parmigiano; 2 c. de 
sopa cebolinho; 1 c. de sopa salsa fresca; 4 
ovos Médio; 2 c. de café de sal; 1 q.b. noz-
-moscada; 1 q.b. pimenta de moinho

NECROLOGIAEMPREGOS

†

LÍRIO PURO 
Eras para mim um lírio puro,

Com suave beleza e divina brancura,
Que nos teus olhos azuis cor do céu,

Demonstravam esta ternura, que foi sempre tua.
 

Foste sempre a razão da minha vida,
Vida esta, que ainda não tinha 

cruzado com alguém igual,
Eras para mim, o que de mais puro eu tinha 

sentido,
Dentro do meu mundo sentimental.

 
Hoje tudo foi embora, junto com a alegria,

Me deixando órfão, sem consolação!
Não se importando como eu ficaria,

Ou resistiria meu coração.
 

Mas apesar do que tenha acontecido,
Foi bem melhor assim,

Pois não adiantava seguir com este amor,
Se já não me amavas,

E eu já não sentia mais algo por ti.
 

Vivaldo Terres

ALBERTINA BARROSO
1938-2023

Faleceu em Laval no 6 do ja-
neiro de 2023, a senhora Al-
bertina Barroso com 84 anos 
de idade, natural da Vila de 
Rabo de Peixe, Açores, Por-
tugal. Esposa do Já falecido 
Agostinho Furtado. Deixa 
na dor seu filho José (Dalila 
Nobrega), suas netas Cecile 
(David), Melissa (Abby), seu 
neto Eric. Suas cunhadas 
Eugenia e Isabel, sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul St Martin est, Laval, Qc H7E 4X6
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório terá lugar quinta-feira 12 de janeiro 2023 das 
14h às 21h e sexta-feira das 9h às 10h45. Missa de 
corpo presente será celebrada sexta-feira 13 de janeiro 
2023 às 11h30 na igreja Santa Cruz, situada no 60 rua 
Rachel Oeste em Montreal. Será sepultada no cimetério 
Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda sau-
dade a missa do sétimo dia que será sábado, 14 de 
janeiro às 18h na igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignareem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se ilhes associam na 
dor. Bem Haja.

Você procura uma empresa e um patrão que 
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo 
valor? Você pode ter um salário entre 35 à 40$ 
a hora. Pode nos contactar:

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

ENCONTROS

Procura-se senhora de 60 à 65 anos 
de idade para fazer vida à dois.

450-669-4885
PARA REFORÇAR O POSICIONAMENTO DO CAFÉ PORTUGUÊS EM MERCADOS CONSOLIDADOS 

Portuguese Coffee - a blend
of stories ruma ao Canadá
A Associação Industrial e Comércio do Café 

(AICC) promove, no próximo dia 24 de janei-
ro, pelas 14h30, o evento “Portuguese Coffee 

- A blend of stories® to CANADA” no ITHQ - Institut 
de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, em Montreal. 
Será organizada uma ação de charme que reúne os 
principais players do setor: importadores, distribui-
dores, revendedores e retailers, opinion makers, in-
fluencers e comunicação social.

Este evento conta com a realização de um conjunto de 
atividades de promoção do café português, contando 
com a participação dos associados da AICC para divul-
gação os seus produtos. O objetivo é reforçar o posicio-
namento do café português em mercados consolidados 
e investir na abordagem de novos mercados (programa 
em anexo).  “Atendendo ao potencial de exportação, 
abertura à internacionalização e à capacidade de inova-
ção de muitas empresas da fileira do café, a AICC criou 
a marca Portuguese Coffee, a blend of stories®, que des-
de em 2017 tem vindo a usar para promover, difundir 
e aumentar a notoriedade do Café Português como um 
café de alta qualidade, diferenciado, com um conjun-

to de características únicas e uma cultura própria, bem 
como, apoiar as empresas nacionais e as suas marcas a 
serem reconhecidas nos diferentes mercados interna-
cionais pelo seu notável produto e processo de torre-
fação,” afirma Cláudia Pimental – Secretária Geral da 
AICC. Estratégia esta que vai levar o café português ao 
Canadá e Reino Unido, ainda este ano. A escolha destes 
dois mercados prende-se com o facto de já terem, com 
Portugal, ligações consistentes de transações e acordos 
comerciais e serem vistos como potenciais parceiros 
para alavancar as exportações do sector. 

As exportações aceleraram 23,13%, em 2021, para 
106,1 milhões de euros. Em volume, os mercados ex-
ternos representaram vendas de 17.500 toneladas, o que 
significa um crescimento de 18,34% (ainda não estão 
disponíveis os dados de 2022). A nível interno o setor 
registou quebras drásticas neste segmento em 2020 e 
2021, mas começou a recuperar em 2022, devido à re-
toma do turismo e à abertura total do comércio, mas 
ainda longe dos valores de 2019.

Para mais informação: Filipa Prenda
filipaprenda@chconsulting.pt
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Fernando Gomes: «Mourinho? A única
proposta que fizemos foi a Roberto Martínez»
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF) diz que o espanhol encaixou no «perfil 
desenhado» para suceder a Fernando Santos. 

«Ele, tal como nós na Federação, acredita que Por-
tugal pode e deve estar sempre na decisão. Signifi-
ca, pelo menos, aceder às meias-finais em qualquer 
prova»

Roberto Martínez foi apresentado, esta segunda-
-feira, como o novo selecionador nacional de futebol 
de Portugal. O presidente da Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF), Fernando Gomes, explicou que o or-
ganismo optou por iniciar já um ciclo novo, pensan-
do até ao Mundial 2026, com o sucessor de Fernando 
Santos.

«Sublinho o sinal de coragem que nos dá a todos, 
uma vez que aceita suceder ao treinador mais titula-

do. Recebo-te em nome dos portugueses, seguro de 
que tudo farás para colocar a equipa de todos nós nas 
decisões das maiores provas internacionais. É um mo-
mento importante para a seleção», começou por dizer 
Fernando Gomes, que falou da opção da FPF após o 
Mundial 2022.

«Depois de um Mundial em que todos, a começar por 
mim, sentimos que Portugal podia ter ido mais longe, 
o desafio foi: levar o ciclo que levou em 2014 até ao 
Europeu de 2024, ou iniciar já o ciclo que visa chegar 
ao Mundial 2026 como um dos mais fortes candidatos 
ao título. A minha decisão, a nossa 
decisão depois de profunda ponde-
ração, foi começar um ciclo novo. 
Permitam-me que seja muito claro: 
apesar de o nosso mandato terminar 
em 2024, cumpre-me tomar todas as 
decisões que assegurem uma tran-
sição segura e tranquila para o meu 
sucessor ou sucessora», afirmou.

Questionado pela comunicação 
social sobre se José Mourinho foi 
contactado para selecionador, como 
primeira opção, Fernando Gomes 
não foi claro e garantiu que a única 
«proposta concreta» foi para Roberto 
Martínez. «O que interessou desde 
a primeira hora foi definir o perfil. 
Falámos, dentro desta procura e pes-
quisa, com muita gente. A única pro-
posta que fizemos, concreta, para ser 
treinador, foi ao Roberto Martínez», 
apontou. «Nas últimas semanas, de-
finimos o perfil do novo selecionador 
em conjunto com os membros que 
acompanham a seleção A, Hum-
berto Coelho, João Pinto e com José 
Couceiro. O novo selecionador te-
ria de ser ambicioso, conhecedor do 
futebol internacional, habituado a 
treinar jogadores ao mais alto nível, 
com experiência nos melhores cam-
peonatos e seleções. Nunca foi relevante o local de nas-
cimento. Somos uma seleção formada por jogadores, 
que atuam, já atuaram ou irão atuar em diferentes paí-
ses e campeonatos. O percurso de Roberto Martínez 
fala por si. Tem construído uma carreira com base na 
permanente aquisição de competências e trabalho», 
disse, ainda. 

«Na primeira conversa com o Roberto Martínez, foi 
claro que estava perante um treinador que encaixava 
no perfil desenhado. 

Ele, tal como nós na Federação, acreditamos que Por-
tugal pode e deve estar sempre na decisão das grandes 
competições. Significa, pelo menos, aceder às meias-
-finais em qualquer prova. É isso que ambicionamos, é 
o ADN da Federação», notou, também. 

Roberto Martínez é o terceiro estrangeiro a comandar 
a seleção de Portugal. Os dois anteriores foram brasi-
leiros, Otto Glória em duas ocasiões (1964 a 1966 e de 
1982 a 1983) e Luiz Felipe Scolari (de 2003 a 2008).

A COLONIZAÇÃO DE ROBERTO MARTÍNEZ
ARTIGO DE OPINIÃO BRUNO ANDRADE

«Portugal tem treinadores melhores» é uma verdade 
muitas vezes indiscutível. Porém, dita sem qualquer 
análise aprofundada e tão somente para inferiorizar 
quem vem de fora, tem quase sempre um traço bem 

característico: xenofobia. Ora escondido, ora explícito.
Ninguém contesta a nacionalidade de um emprega-

do doméstico quando vê a casa uma bagunça e corre 
para agendar uma faxina. Também não discute o país 
de origem de uma manicure, de um barbeiro, porteiro 
ou limpador de carros.

Agora, quando o cargo em questão é de alto reco-
nhecimento, impacto e visibilidade, seja dentro ou 
fora do futebol, a chuva de preconceitos e ignorância 
causa mais traumas e feridas do que os temporais que 
recentemente geraram caos em algumas cidades por-

tuguesas.
Podemos e devemos avaliar as credenciais e as ca-

racterísticas de Roberto Martínez. Se combina ou não 
com o novo projeto. O que fez ou deixou de fazer nos 
quase sete anos em que comandou a melhor geração 
belga de sempre. Ser espanhol ou não jamais pode en-
trar na equação.

É preciso também considerar as (boas) opções portu-
guesas livres ou dispostas a deixar nesta altura o dia a 
dia de um clube para assumir uma seleção. São desa-
fios e ambições diferentes. Nem todos querem, o que é 
totalmente compreensível. José Mourinho, por exem-
plo, optou por seguir na Roma.

Portugal tinha nomes interessantes no mercado 
quando o Benfica contratou Roger Schmidt. A escolha 
tem se provado cada vez mais certeira, visto os resulta-
dos nacionais e internacionais. O sucesso imediato do 
alemão não diminui em nada as qualidades de Sérgio 
Conceição e Ruben Amorim. Juntos, tornam o futebol 
português mais atraente e competitivo.

Um país outrora colonizador que anualmente acolhe 
milhares de estrangeiros e vê na mesma proporção a 
emigração de diversos filhos e filhas deveria olhar para 
o sucessor de Fernando Santos como alguém que veio 
para aprender e ensinar. Para somar. Não veio para 
roubar o emprego de ninguém.
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1-Benfica	 40	 15	 13	 1	 		1	 38	 10
2-SC Braga 34 15 11 1   3 36 12
3-FC Porto 33 15 10 3   2 36 10
4-Sporting 28 15   9 1   5 29 16
5-Casa Pia AC 27 15   8 3   4 15 11
6-Vitória SC 24 15   7 3   5 14 16
7-FC	Arouca	 22	 15	 		6	 4	 		5	 17	 24
8-Rio Ave 20 15   5 5   5 17 19
9-GD Chaves 20 15   5 5   5 14 19
10-Boavista 20 14   6 2   6 15 23
11-Portimonense 19 15   6 1   8 13 17
12-FC Vizela 18 15   5 3   7 15 15
13-FC	Famalicão	 17	 15	 		5	 2	 		8	 15	 19
14-Estoril Praia 16 14   4 4   6 14 20
15-Santa Clara 13 15   3 4   8 11 18
16-Gil	Vicente	 12	 15	 		3	 3	 		9	 12	 22
17-Marítimo 10 15   2 4   9 10 28
18-Paços de Ferreira   3 15   0 3 12   8 30

 PTS  J V E    D GM   GS

15ª JORNADA
05/01 Santa Clara 0-4 SC Braga
06/01 Benfica 1-0 Portimonense
  FC Famalicão 2-1 FC Vizela
07/01 Arouca 2-0 Estoril Praia
  Vitória SC 0-0 Rio Ave
  Casa Pia AC 0-0 FC Porto
08/01 P. Ferreira 1-1 GD Chaves
  Marítimo 1-0 Sporting
  Boavista 1-0 Gil Vicente

16ª JORNADA
13/01 Portimonense 15:15 Santa Clara
14/01 FC Vizela 10:30 Marítimo
  Rio Ave 13:00 P. Ferreira
  SC Braga 15:30 Boavista
15/01 GD Chaves 10:30 FC Arouca
  Benfica 13:00 Sporting
  FC Porto 15:30 FC Famalicão
16/01 Estoril Praia 14:00 Casa Pia
  Gil Vicente 16:15 Vitória SC

15ª JORNADA
05/01 Leixões 0-1 Moreirense
07/01 A. de Viseu 2-1 FC Porto B
  Farense 1-0 Nacional
  Torreense 1-1 UD Oliveirense
  CD Mafra 0-1 B SAD
08/01 Covilhã 0-0 Vilafranquense
  Benfica B 3-6 Feirense
  Est. Amadora 2-2 Trofense
09/01 CD Tondela 0-1 FC Penafiel

16ª JORNADA
13/01 Moreirense 13:00 CD Mafra
14/01 FC Penafiel 6:00 Torreense
  Trofense 9:00 SC Covilhã
  Vilafranquense 10:30 Leixões
15/01 Feirense 6:00 A.de Viseu 
  Nacional 9:00 Est. Amadora
  FC Porto B 10:30 CD Tondela
  Farense 10:30 Benfica B
  UD Oliveirense 13:00 B SAD

1-Moreirense 33 14 10   3   1 31 14
2-Farense 28 14   8   4   2 25 17
3-Est. Amadora 23 14   5   8   1 19 14
4-Académico	de	Viseu 23 14   6   5   3 26 21
5-Vilafranquense 22 14   6   4   4 19 17
6-Benfica	B	 22	 14	 		6	 		4	 		4	 25	 17
7-FC Porto B 22 14   6   4   4 18 12
8-Feirense 20 14   4   8   2 15 10
9-CD Tondela 19 14   3 10   1 18 14
10-Leixões 18 14   4   7   3 15 13
11-FC	Penafiel	 18	 14	 		4	 		6	 		4	 15	 15
12-CD Mafra 17 14   4   5   5 18 23
13-Nacional	 16	 14	 		4	 		4	 		6	 15	 17
14-UD Oliveirense 14 14   3   5   6 17 21
15-Torreense 13 14   4   1   9   8 17
16-B SAD 12 14   3   3   8 22 28
17-Trofense   8 14   2   2 10   9 28
18-SC	Covilhã	 		6	 14	 		1	 		3	 10	 12	 29

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

MEIAS-FINAIS
24/01 Sporting 14:45 FC Arouca
25/01 FC Porto 14:45 Académico de Viseu

QUARTOS-DE-FINAL
22/12 Moreirense  15:15  FC Arouca
21/12 FC Porto  2-0  Gil Vicente 
20/12 Académico de Viseu  2-1  Boavista
19/12 Sporting  5-0  SC Braga

OITAVOS-DE-FINAL
10/01 Leixões  1-2  FC Famalicão
 Varzim  0-2  Benfica
11/01 Länk Vilaverdense  1-4  B SAD
 Nacional  1-0  Rabo Peixe
 SC Braga  3-2  Vitória SC
 Académico de Viseu  2-0  Beira-Mar
 FC Porto  4-0  FC Arouca
12/01 Vitória FC  14:45  Casa Pia AC

Al Nassr: «Contrato de Ronaldo não implica
compromissos com candidatura ao Mundial»
O Al Nassr, clube da Arábia Saudita ao qual 

Cristiano Ronaldo chegou recentemente 
para prosseguir a carreira de futebolista, 

garantiu na noite desta terça-feira que o contrato do 
português com os sauditas não contempla qualquer 
papel de embaixador de uma candidatura do país à 
organização de uma próxima edição do Mundial de 
futebol.

«O Al Nassr gostaria de esclarecer que, ao contrário 
do noticiado, o contrato de Cristiano Ronaldo com o 
Al Nassr não implica compromissos com nenhuma 
candidatura ao Mundial. O seu foco principal é no Al 
Nassr e no trabalho com os colegas de equipa, para 
ajudar o clube a alcançar o sucesso», refere o Al Nassr, 
em nota oficial, através do Twitter.

A AFP noticiou, sustentada numa fonte próxima do 
Al Nassr, que Ronaldo vai ganhar 400 milhões de eu-
ros na Arábia Saudita, sendo que metade do valor cor-
respondia ao contrato assinado com o clube de Riade 
e a outra é a contrapartida ao papel de embaixador da 
candidatura saudita à organização do Campeonato do 

Mundo.
«Ronaldo vai receber mais de 200 milhões de euros 

pelo negócio. Ele vai ser o embaixador da candidatura 
da Arábia Saudita ao Mundial 2030, por mais 200 mi-

lhões», referiu a fonte citada pela AFP.
De recordar que Portugal também apresentou uma 

candidatura à organização do Mundial de 2030, numa 
parceria com Espanha, entretanto alargada também à 
Ucrânia.

TAÇA: VARZIM  0-2  BENFICA

Enzo (Ben)fica
Minuto 77 do Varzim-Benfica. Enzo Fernán-

dez dá uma estocada final no encontro e 
deixa uma garantia no festejo: ele fica. Um 

momento de clara comunhão com companheiros de 
equipa e adeptos, no regresso ao terreno de jogo, a 
encerrar com um gesto claro uma novelas de abertu-
ra deste mercado de janeiro.

Pelo caminho, como se disse, Enzo acabou com as es-
peranças da equipa da Liga 3, que chegou a ameaçar o 
empate antes do 0-2, fruto de uma boa entrada da se-
gunda metade do encontro. Grimaldo tinha inaugura-
do a contagem ao logo ao quarto minuto, na cobrança 
exemplar de um livre direto, mas o Benfica tardou em 
afastar as dúvidas, enfrentando sobressaltos indeseja-
dos. Missão cumprida, ainda assim. Segue-se o dérbi.

Roger Schmidt não quis correr riscos, evitando pen-
sar em demasia no dérbi de domingo com o Sporting. 
O treinador do Benfica fez apenas quatro alterações no 
onze, em relação ao triunfo frente ao Portimonense, 
reabilitando Enzo Fernández e alterando as peças no 
setor defensivo.

David Neres, Lucas Veríssimo e Morato surgiram 
igualmente de início, ganhando ritmo para batalhas 
futuras. O extremo brasileiro, aliás, jogou apenas os 
primeiros 45 minutos, demonstrando estar ainda à 
procura dos índices físicos ideais. O Varzim, segun-
do classificado na Serie A da Liga 3, apresentou-se 
de forma desinibida frente aos líderes da I Liga, mas 
sofreu um choque ao quarto minuto de jogo, quando 
Grimaldo cobrou de forma exemplar um livre direto à 
entrada da área. O lateral espanhol, capitão na Póvoa 
de Varzim, apontou para o ângulo da baliza de Ricardo 
Nunes, levantou por cima da barreira e deixou o expe-
riente guarda-redes sem reação. A bola ainda parece 
desviar ligeiramente em Julián Bonilla antes de seguir 
para o fundo das redes. A equipa poveira não conse-
guiu contrariar a natural superioridade do adversário 
na primeira meia-hora de jogo. Em 5x2x3, os varzinis-
tas perdiam grande parte dos duelos a meio-campo 
e permitiam inúmeras combinações nos últimos 30 
metros. Nessa altura, faltou clarividência ao ataque en-
carnado. Com Chiquinho a par de Enzo Fernández no 
comando das operações a meio-campo, Aursnes tinha 
liberdade para atacar e Draxler e David Neres surgi-
ram regularmente no corredor central, baralhando as 

marcações. Na frente, Gonçalo Ramos. Durante largos 
minutos, o carrocel ofensivo do Benfica prometeu cau-
sar mais estragos. Não cumpriu.

Os homens de Tiago Margarido começaram a soltar-
-se a caminho do intervalo e voltaram com extrema 
ambição, alterando por completo o panorama. Os jo-
gadores do Benfica foram para as cabines já em gestão, 
a medir esforços, convictos de que a eliminatória esta-
va controlada. Ilusório.

O Varzim cresceu e aproximou-se com cada vez 
maior assiduidade da baliza de Vlachodimos, que ti-
nha tido pouco trabalho até então. Tito Júnior caiu na 
área visitante, em lance com Grimaldo, e ficou a pedir 
grande penalidade. O árbitro mandou jogar.

Pouco depois, tendo já apresentado queixas físicas na 
primeira metade, Grimaldo ficou novamente estendi-
do no relvado, pedindo a substituição. Ristic entrou 
de pronto, a par de Florentino. Draxler, que continua 
arredado dos grandes momentos a que habituou os 
adeptos de futebol, saiu cabisbaixo.

A formação nortenha esteve claramente por cima até 
aos 65 minutos. Porém, depois de um par de sustos – 
sobretudo um cruzamento traiçoeiro de Areias que 
Vlachodimos sacudiu para canto -, o Benfica ganhou 
maior consistência a meio-campo e foi tirando partido 
do crescente desgaste da equipa da Liga 3.

O líder do escalão principal já estava por cima do en-
contro quando Enzo Fernández assinou o 0-2 (77m). 
O festejo do internacional argentino, batendo no pei-
to e garantindo aos adeptos que fica, acabou por ser o 
grande momento do encontro.

O Varzim procurou o golo de honra até ao apito fi-
nal e fez por merecê-lo, sobretudo Areias, que ficou 
a centímetros do festejo ao minuto 86. Seria um pré-
mio justo pela bela trajetória dos poveiros na Taça de 
Portugal. Fica a boa imagem, segue o Benfica para os 
quartos de final.
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The Best: as 14 candidatas 
ao prémio de melhor jogadora
A FIFA divulgou esta quinta-feira as 14 can-

didatas ao prémio The Best, que distingue a 
melhor jogadora do ano civil 2022.

O painel de especialistas do organismo que tutela o 
futebol mundial deu especial destaque à conquista de 
títulos e às prestações no europeu, Copa América e 
Liga dos Campeões.

Alexia Putellas, vencedora da última edição, volta a 
estar nomeada. De resto, Barcelona e Arsenal são as 
equipas mais representadas, ambas com três futebolis-
tas.

Destaque ainda para as duas campeãs da Europa com 

Inglaterra, Keira Walsh e Leah Williamson.
A atribuição do prémio de melhor jogadora vai acon-

tecer a 27 de fevereiro, em Paris.
As nomeadas ao prémio FIFA The Best:
Ada Hegerberg (Lyon), Aitana Bonmati (Barcelo-

na), Alex Morgan (San Diego Wave), Alexandra Popp 
(Wolfsburgo), Alexia Putellas (Barcelona), Beth Mead 
(Arsenal), Debinha (North Carolina Courage), Jessie 
Fleming (Chelsea), Keira Walsh (Barcelona) e Leah 
Williamson (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), 
Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal) e 
Wendie Renard (Lyon).

The Best: Messi entre os 
14 nomeados numa lista sem portugueses
A FIFA divulgou esta quinta-feira os 14 no-

meados à conquista do prémio The Best, 
que vai distinguir o melhor jogador de 

2022.
O polaco Robert Lewandowski, vencedor da úl-

tima edição, integra o lote onde estão os três mais 
fortes candidatos ao prémio, Karim Benzema, 
Kylian Mbappé e Lionel Messi.

O avançado do Real Madrid conquistou e foi o 
melhor marcador da última edição da Liga dos 
Campeões, mas falhou o Mundial, onde esteve o 
compatriota, derrotado na final pela Argentina de 
Messi. Ainda assim, Mbappé foi o maior artilheiro 
da competição.

Cristiano Ronaldo, pela primeira vez desde a 
criação do prémio em 2016, não está nomeado. De 
resto, a lista, elaborada pelo painel de especialistas 

da FIFA e que deu ênfase à prestação no Mundial, 
não conta com nenhum futebolista português.

A votação divide-se entre o público - que pode 
votar no site da FIFA -, jornalistas, capitães das se-
leções e selecionadores.

Os adeptos podem cotar até 3 de fevereiro, perío-
do após o qual a FIFA anunciará os três finalistas 
de cada uma das sete categorias.

O vencedor será conhecido no próximo dia 27 de 
fevereiro, numa gala em Paris. 

Os nomeados ao prémio FIFA The Best:
Achraf Hakimi, Erling Haaland, Jude Bellingham, 

Julián Álvarez, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, 
Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mo Salah, Neymar, 
Robert Lewandowski, Sadio Mané e Vinícius Jú-
nior.


