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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.

VAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVEVAMOS ESTAR DE VOLTA EM BREVE
COM GRANDES SURPRESASCOM GRANDES SURPRESAS

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.

ASSEMBLEIA-GERAL DO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental Português de Montreal informa que sexta-feira, dia 27 de janeiro, pelas 20h30 haverá eleições 
para a direção. Esperamos os sócios para dar continuação deste lindo projeto que é o Clube Oriental Português de 
Montreal.

A Nomeação do Cabeça-Decasal

O artigo 2080º do Código 
Civil, vem elencar a or-
dem a quem incumbe o 

cargo de cabeça de casal, e entre os quais, encon-
tram-se os herdeiros legais e que em igualdade de 
circunstâncias prefere o filho mais velho.

De entre os parentes que sejam herdeiros legais, 
preferem os mais próximos em grau.

De entre os herdeiros legais do mesmo grau de pa-
rentesco, ou de entre os herdeiros testamentários, 
preferem os que viviam com o falecido há pelo me-
nos um ano à data 

da morte. Em igualdade de circunstâncias, prefere 
o herdeiro mais velho. Admite-se que, por acordo 
de todos os herdeiros, seja nomeada outra pessoa 
qualquer para exercer tal cargo, tal possibilidade 
encontra-se prevista no 2084.º do Código Civil. 

O cargo de cabeça de casal pode ser entregue a in-
capaz, exercendo nesse caso as respetivas funções o 
seu representante legal.

A designação do cabeça-de-casal está sujeita a 
uma ordem ou escala de preferências. A remoção 
do exercício do cargo para que foi nomeado, assenta 
genericamente na falta de qualidades necessárias, da 
pessoa investida nesse cargo, para o preenchimento 
da função que lhe foi confiada. Tanto a escusa, como 
a remoção, e bem assim a impugnação da compe-
tência do cabeça-de-casal, além de obedecerem a 
uma finalidade ou preocupação comum – a de que, 
em cada, momento, esteja provido no cargo de ca-
beça-de-casal, a pessoa dotada das qualidades exi-

gidas para o exercício das funções correspondentes 
- produzem, caso procedam, um mesmo efeito – a 
substituição do cabeça-de-casal.

Com frequência, no âmbito de processos de in-
ventário, o cabeça de casal nomeado, vem pedir a 
escusa, a remoção ou outros herdeiros vêm impug-
nar essas competências invocando, fundamentos 
como a ausência de condições de saúde e pessoais 
para exercer tal cargo, que não são muitas vezes 
atendíveis em Juízo. E isto, porque, o que é alega-
do é considerado como insuficiente para afastar o 
cabeça-de casal das funções para que foi nomeado, 
uma vez que, não foram alegados factos concretos 
que fundamentam esse pedido de remoção, escusa, 
impugnação do exercício das funções do cabeça de 
casal, nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 1, 
6.º, n.º 1 e 7.º, n.º 2 do CPC e artigo 2086.º, n. os 1 e 
2 do Código Civil.

Quando o pedido dos nomeados para exercerem 
as funções de cabeça de casal, de escusa do cargo 
ou até mesmo remoção do cargo, sejam atendíveis, 
cabe ao tribunal, oficiosamente ou a requerimento 
de qualquer interessado, proceder à designação do 
cabeça-de-casal, nos termos do disposto no artigo 
2083.º do Código Civil. 

Em regra, o cabeça de casal tem, poderes de mera 
administração. Tem, contudo, diversos encargos, 
que será o caso dos encargos com o funeral e sufrá-
gios do autor da sucessão e, além disto, as despesas 
resultantes da própria administração da herança. 

A forma do cabeça de casal financiar essas despe-
sas encontra-se prevista no artigo 2090.º do Código 
Civil, onde dá-lhe a possibilidade de alienar frutos 
e certos bens deterioráveis da herança. 

FOTO DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Sagrada Familia de Jesus, Maria e José

Terminada a Festa do Natal do Nascimento do 
Filho de Deus ao darmos as Boas Festas em 
especial as nossas Famílias com tanto amor, 

aos amigos e a todas as pessoas mas onde ficou a Paz, 
a família é um dom de Deus a cada pessoa o Amor de 
cada filho ou filha tem para com os seus 
Pais uma dívida imensa de Amor. 

Assim terminou o ano de 2022 com mui-
tas alegrias e muitas tristezas e que a Sa-
grada Família de Jesus, Maria e José envie a 
Paz para terminar com a Guerra no mun-
do e em especial para a Nação Ucrânia.

A entrada do novo ano de 2023 o dia 1 de 

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

Janeiro o dia mundial da Paz nesta quadra da oitava do 
Senhor que a Santa Mãe de Deus mande a sua bênção 
para nós ao saudarmos as pessoas de família, amigas e 
conhecidas neste primeiro dia desejamos-lhe Um Ano 
Novo. 

Que este ano seja para muitos com felicidade
Amor, que haja muita Saúde e boa compreensão para 

termos a felicidade que tanto necessitamos dela. 
Para isto só pela Oração teremos que falar com Deus 

pedindo com amor para nos ajudar. 
O dia 6 de Janeiro os Reis Magos visitaram 

chega ao lugar onde se encontra o Menino 
Jesus oferecerem Ouro, Incenso e Mirra. 
No nosso Portugal canta-se as janeiras. Por 
isso Portugal é Riquíssimo na sua cultura, E 
NAS SUAS TRADIÇÕES.

Bem Haja.

Cultura e ética

Confesso que tinha planeado 
escrever unicamente sobre a 
situação de casos e casinhos 

em Portugal que refletem, como já 
escrevi nesta coluna, uma equipa go-
vernamental desnorteada liderada 

por um primeiro ministro sem visão para o país cujo 
único talento é a gestão de interesses específicos do 
dia a dia para sustento do poder. 

A sucessão de nomeações que abortam sem aquecer 
o lugar seria cómico se não fosse trágico para o país, 
sem falar das relações familiares entre governantes e 
mesmo com funcionários com funções de responsabi-
lidade em empresas públicas. Mas aconteceu algo mais 
que nos deveria deixar em alerta: a invasão das insti-
tuições democráticas em plena capital do Brasil!

Perguntará o amigo leitor: como se relacionam ambos 
os eventos? No fundo é muito simples: falta de cultura, 
de ética e por vezes até de moralidade. Na forma há 
naturalmente diferenças devido às circunstâncias es-
pecíficas de cada país e de cada sociedade. Começando 
por Portugal, não é de admirar estas ocorrências sus-
peitas, explicações dúbias ou a desafiar a inteligência 
dos cidadãos de forma cínica, a teimosia em manter 
pessoas em cargos ou nomeações que claramente são 
inaceitáveis do ponto de vista político e o desafiar por 
vezes grotesco e truculento com que membros da go-
vernação reagem ao escrutínio que é e deve ser sempre 

parte integrante de qualquer democracia. Basta recor-
dar como o atual primeiro ministro tomou a liderança 
do PS ao seu antecessor António José Seguro. Basta 
ver os resultados práticos da governação que cada vez 
mais atiram Portugal para a famosa “cauda da Europa”, 
sem contar com o clima de acomodação à mediocri-
dade no qual a sociedade portuguesa rejubila. Ainda 
assim o Brasil conseguiu replicar uma das ações de 
mais baixo nível que se viu nos Estados Unidos com 
o assalto ao capitólio que fez aniversário neste dia 6 
de Janeiro. A invasão bárbara que se fez às instituições 
democráticas brasileiras revela um absoluto desdém 
pela democracia que parecem advir da ignorância e 
do desenfreamento passional em torno de figuras com 
talento comunicativo e manipulativo. No caso do Bra-
sil a tragédia é mais dolorosa pois deparou-se com a 
escolha entre duas péssimas opções para a presidência 
daquele grande país. Este exemplo mostra o resultado 
do afastamento de personalidades de caráter das lides 
políticas resultando no preenchimento desse vazio po-
lítico pelos oportunistas, ignorantes e manipuladores 
da opinião pública. Muitos comentadores e analistas 
falam em fratura da sociedade. Mas a realidade vai 
além disso, pois há um desdém em ver o lado do ou-
tro, uma forma de falta de empatia face ao outro na 
visão dos problemas e receios de cada fação. Com a 
democracia não há verdades absolutas: há alternativas 
que devem ser negociadas e harmonizadas para que a 
sociedade no seu conjunto, mas com o máximo de li-
berdade e responsabilização individual, possa progre-
dir em vários setores que influenciam a vida humana. 

Esta visão do tudo ou nada, do “eu sou dono da so-
lução absoluta” são projeções da forma individualista 
e egoísta com que cada cidadão vive o seu dia a dia. 
Pequenas ações que tenho reparado quotidianamente 
são o seu gérmen: a utilização do espaço público sem 
realizar a implicação junto de outros cidadãos, desde o 
estacionamento caótico em que se ocupa dois lugares 
impedindo outro de estacionar; o ocupar do passeio a 
toda a sua largura dificultando ou mesmo impedindo 
a circulação a outros; a utilização descuidada de equi-
pamentos como carrinhos de compras que são larga-
dos de forma displicente dificultando a circulação, ou 
mesmo contra outros veículos; o abrir portas e largar 
a mesma na cara da pessoa que se lhe segue; deixar o 
animalzinho de estimação fazer as necessidades em 
terreno alheio apesar dos múltiplos avisos e sinaliza-
ção existente; e muitos outros que poderíamos assina-
lar. O mais interessante é o abespinhamento com que 
reagem sempre que se lhes faz qualquer reparo por 
mais educado que se seja. 

Não admira, portanto que estas características sejam 
cada vez mais transportadas para os líderes políticos. 
E naturalmente cada vez mais a população apoia quem 
se comporta desta forma, numa vulgarização nefasta 
que traz a identificação dos líderes com o pior que há 
na sociedade, contrariando o próprio aspeto de lide-
rança pois esta deve ser um modelo de progresso e 
não um reflexo do pior que se pode ser e fazer. Isto é 
a função dos oportunistas, que disfarçam não só o seu 
oportunismo, mas também a sua incompetência pela 
forma exuberante e extravagante com que se apresen-
tam, refletindo a falta de moralidade, ética e de cultu-
ra cívica que a própria sociedade gera. Se o problema 
está na sociedade, esta também encerra a solução. É 
da sociedade que deve partir a solução para este mal-
-estar que é sentido por todos mas compreendido por 
poucos. Enquanto a sociedade, cidadão a cidadão, não 
compreender e aceitar que a postura ética deve presi-
dir aos seus pensamentos e ações não se prevê solução 
fácil, imediata ou mesmo duradoura.
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JORGE MATOS

A Voz de Portugal está de volta em Toronto

O jornal A Voz de 
Portugal tem 
uma rica histó-

ria, relatando um pouco 
tudo o que aconteceu na comunida-
de portuguesa em Montreal e não 
só...

Este grande património jornalístico 
foi indo de mão-a-mão através das 
gerações e vários diretores, chefes de 
redações fizeram milagres para enri-
quecer este jornal que é o mais antigo 

do Canadá.
Nos anos 60 e 70, o jornal ia aos 

quatros cantos do Canadá, Otava, 
a grande área de Toronto, Calgary e 
Vancouver. Não vamos ir por este ca-

minho porque o custo é enorme e o 
jornal não pode sustentar estas des-
pesas de semana por semana, mas há 
alguns meses tivemos uma nova ideia 
inovadora e ela foi concluída a sema-
na passada.

O ano de 2020, começa com uma 
grande novidade felizmente para a 

administração do jornal A Voz de 
Portugal, seguindo sempre o cami-
nho da missão de informar o melhor 

possível a comunidade portuguesa 
através do nosso semanário. O cami-
nho tem sido bastante difícil nos úl-
timos anos devido a pandemia, mas 
sempre estivemos presentes embora 
um pouco reduzidos conforme as 
possibilidades mas não voltamos as 
costas à nossa missão, devendo-se ao 
empenho dos nossos colaboradores 
e comerciantes da comunidade que 

sempre contribuem para o sucesso do 
jornal.

O jornal vai estar presente nos co-
mércios da comunidade de Toronto 
servindo esta no melhor possível.

Como temos feito ao longo de déca-
das.

Feliz Ano Novo a todas as comuni-
dades. E que esta nova aventura edi-
torial e administrativa vai a frente 
para melhorar o nosso jornal e que 
vamos ir mais longe nesta linda e rica 
história do jornal A Voz de Portugal.
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No passado dia 6 de janeiro, as portas da Rá-
dio Centre-Ville estavam abertas para rece-
ber quem por bem quisesse passar para com 

os animadores da rádio celebrar os Reis e o bom ano 
desejar.

Elizabeth Martins Carreiro e Rafael Gaspar são os 
locutores responsáveis pela emissão Conversa Fiada 
com Beta e Rafa, programa que está no ar todas as 
sextas-feiras a partir das 18 horas até às 19h30.

Os animadores da RCV que falam de tudo e de nada 
prepararam uma emissão inédita de quatro horas ao 
vivo e em direto dos estúdios da rádio com convidados 
especiais e muitas surpresas.

O dia de Reis foi vivido com muito entusiasmo e boa 
disposição com o tradicional cantar das Janeiras. A To-
cata do Grupo Folclórico e Etnográfico Português de 
Montreal que mantem viva esta tradição popular des-
de 2016, chegou ao estúdio vestida como antigamente 
para cantar os reis e as janeiras. Cantaram versos alusi-
vos aos reis magos, ao Deus Menino e aos senhores da 
casa, acompanhados por instrumentos típicos como a 
concertina, o cavaquinho e o bombo, cumprindo-se 

deste modo a tradição 
que a pandemia tinha 
interrompido.

Além do GFEPM 
estiveram presentes 
duas jovens muito 
talentosas e com um 
futuro promissor, 
ambas vencedoras do 
concurso “vozes do festival” Alexia Martins e Gabriela 
Almeida Pereira que aceitaram sem hesitação alguma, 
o desafio de cantar ao vivo na rádio e sem adornos so-
noros. 

COMUNIDADE

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

CAÇA-PALAVRAS

OS REIS EM FESTA NA RÁDIO-CENTRE-VILLE
AMÁLIA
FOTOS DE ROSANA GONÇALVES

Intercaladas entre as cantorias, dezenas e dezenas de 
mensagens de bom ano de amigos, artistas, comercian-
tes e empresários da nossa diáspora, Portugal e até de 
França. Não faltaram à chamada: Tony Carreira, Rui 
Bandeira, José Perdigão, Kássio, Claudia Madeira, Jor-
delina Benfeito, Marta Raposo, Suzi Silva, Eddy Sousa, 
Jason Coroa, Júlio e Viviana Lourenço, Joe Puga, Eddie 
Sá, Herman Alves, Norberto Aguiar, Helena Loureiro, 
Isabel dos Santos, Padre José Maria Cardoso entre tan-
tos mais que brindaram votos de um Feliz Ano Novo à 
rádio, seus ouvintes e à comunidade em geral.

O cantar dos reis e janeiras, conhecido no norte como 
“reisadas”, no Algarve como Charolas e nos Açores 
como "O Menino mija", é uma secular tradição por-
tuguesa que vai do 25 de dezembro ao 6 de janeiro. As 
Janeiras são a melhor forma para desejar um bom ano 
a todos mantendo viva esta tradição popular do nosso 

povo. 
Para encerrar a 

emissão, o Grupo 
folclórico e etno-
gráfico Português 
de Montreal, os 
animadores da 
rádio Centre-vil-

le e todos os presentes cantaram juntos e com regozi-
jo a canção mais popularizada das janeiras “Natal dos 
simples” de Zeca Afonso.

Numa atmosfera de confraternização em torno duma 
mesa bem recheada com doces, vinhos, licores e o in-
dispensável bolo de rei brindou-se ao novo ano.

Meus senhores neste dia de reis 
As janeiras vimos cantar

Boas Festas e alegria
vos queremos dar

À rádio, aos jornais e à tv muita alegria vimos brindar
E votos de um bom ano desejar.

AFRICA CATAR
COPA DESERTO
DESTAQUES FUTEBOL
LITORAL MARROCOS
MEDITERRANEO MELHORES
PRIMEIRO SEMIFINALISTAS

ANEDOTAS
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa 
Reflexão, Novidades. Amor: É possível que retome o contacto 
com um amigo muito chegado que já não vê há algum tempo e 
que recordem bons momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se 

demasiado com problemas do dia-a-dia. Dinheiro: É possível que durante 
esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. 
Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

TOURO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça 
online uma pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais 

atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Os projetos 
que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. 
Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua disponibilidade 
para descansar. Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Não 

haverá grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em 
coisas que não lhe fazem mesmo falta. 
Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua 
família necessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: 
O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar 

desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser 
recompensado. Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Podem ocorrer mudanças no seu relacionamento. 
Saúde: É provável que se sinta um pouco indisposto. Dinheiro: 

Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não lhe dizem 
respeito a si. Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais em si. 
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Durante esta semana vai conseguir pôr as suas ideias e 
sentimentos no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e evite 
exceder-se. Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um 

colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. 
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite ser 
frio com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Evite 
problemas digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. 

Não efetue gastos supérfluos. Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, 
Honra. Amor: Tenha calma e evite atitudes precipitadas. Pense 
bem antes de falar. Saúde: A semana decorrerá sem grandes 
problemas a nível de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada 

de capital poderá dar-lhe alento. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Colabore em atividades familiares. Pense mais 
no bem-estar geral. Saúde: Seja mais cuidadoso com o sistema 
gástrico. Evite situações de stress. Dinheiro: Não se deixe 

intimidar por ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser marcada por 
muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas. 
Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta ao seu chefe. 

Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ 
Falha. Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o 
seu par, você está mais sensível. Saúde: Possíveis problemas 
ao nível ocular. Descanse mais. Dinheiro: Não se esperam 

alterações significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEIXES: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-
metade. Cuidado com falsos amigos. Saúde: Imponha mais 
disciplina a si próprio. Atenção aos excessos. Dinheiro: Período 

favorável. O seu poder financeiro estará estável. 
Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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Saber ouvir o pulsar dos açorianos

Não era sem tempo, já temos 
um Bispo na nossa Dioce-
se. Trata-se D. Armando 

Esteves Domingues, 40.º bispo de 
Angra, que se encontrava em sede vacante, desde 
saída de D. João Lavrador, a 21 de setembro de 
2021, que foi nomeado pelo Papa Francisco como 
bispo da Diocese de Viana do Castelo.

Vem, seguramente, por bem, pois a Diocese anda-
va sem pastor pelo que neste momento saudamos D. 
Armando Domingues, que aceitou com manifesta 
alegria estar à frente desta Diocese espalhada pelas 
nove ilhas dos Açores e organizada em 3 vigararias, 
que abrangem as 17 ouvidorias existentes na Região.

O nosso novo Bispo deu boa nota no início da go-
vernança desta Diocese, ao saudar os Açores, nas 
suas nove ilhas, toda a sua cultura, o seu património 
e as suas tradições, afirmando publicamente que An-
gra já era, para ele, a diocese mais bela do mundo.

Como estratégia de ação, D. Armando Domingues 
elege como lema que é tempo, primeiramente, para 
nos conheceremos e darmos a conhecer, porque não 
se caminha com quem não se conhece. Como tal, não 
tem nenhum plano preconcebido, nem soluções má-
gicas, mas entende que deverá inserir-se no caminho 
que a Diocese está a fazer.

Para o novo bispo de Angra a população açoriana já 
é a sua gente, a sua família, deixando uma saudação a 
todo o povo, que caminha nesta Diocese, com os seus 
padres, religiosos, consagrados e leigos, paróquias e 
demais comunidades eclesiais, bem como as autori-
dades regionais e autárquicas.

Uma mensagem carinhosa também enviou a todas 
as famílias, aos doentes, às crianças, aos jovens, e 
sobretudo os mais frágeis que habitam estas nossas 
ilhas. Estamos esperançados que ele será um verda-
deiro pastor que quer estar próximo do seu rebanho, 
de ter a capacidade de escutar, de dar uma palavra de 

alento e de esperança para cada um dos que habitam 
estas nossas ilhas.

Por outro lado, vamos ter a firme esperança de que 
o novo Bispo de Angra será sensível ao processo de 
beatificação de Madre Teresa da Anunciada, e que 
não se volte a considerar que se trata de uma devo-
ção muito localizada e não tem expressão alargada, 
tal como foi até agora apreciada por quem deveria ter 
mais conhecimento deste dossier.

Importa neste momento relembrar, nesta altura da 
entrada de D. Armando na nossa Diocese, que D. 
Aurélio Granada Escudeiro, antigo Bispo de Angra, 
que fora um grande impulsionador do culto ao Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres, convidou para presi-
direm às grandiosas festas micaelenses Bispos e Car-
deais de diversas partes do mundo, e mandou que se 
preparasse a introdução do processo de beatificação 
da Veneranda Madre Teresa d'Anunciada, de que ob-
teve da Conferência Episcopal Portuguesa o "nihil 
obstat".

No livro “A vida e virtudes de Madre Teresa 
D’Anunciada”, D. Aurélio declarou de que sem pre-
tender antecipar o juízo da Santa Igreja, ele disse crer 
poder dizer que a vida da Madre Teresa foi exemplo 
de virtudes heroicas, atingiu vida interior profunda, 
alto grau de fé e de amor a Deus e ao próximo, bri-
lhando nela uma santidade autêntica, feita de humil-
dade e do cumprimento exato do dever e de grande 
penitência, tudo isto a par de um grande equilíbrio 
psíquico. Isto nos é profusamente manifesto no re-
lato dos prodígios do Senhor Santo Cristo e da sua 
vida, que ela escreveu por ordem do confessor.

O amor de Madre Teresa ao Senhor Santo Cristo e o 
zelo pela sua glória marcaram profundamente a alma 
do povo micaelense, de tal modo que jamais morre-
ram ou afrouxaram, desafiando mesmo os tempos e 
continuam a comover e a enriquecer a devoção po-
pular e a constituir um dos mais notáveis aconteci-
mentos na vida do nosso povo, sendo este facto um 
autêntico milagre de fé. Por isso, a festa do Senhor 
Santo Cristo passou, desde então, a constituir um 
momento celebrativo forte da sociedade e até mes-
mo da diáspora açoriana. Trata-se uma afirmação de 
identidade e de sentido de pertença, um regresso às 
raízes e a busca do transcendente.

O povo destas ilhas estará seguramente confiante 
que D. Armando Esteves Domingues olhará para 
esta pretensão com um carinho especial. Tudo nos 
indica que será um pastor que sabe ouvir o pulsar 
dos açorianos.
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"Mais um dia terrível". Zelensky
agradece aos que ajudaram em Brovary
O presidente da Ucrânia, Volo-

dymyr Zelensky, agradeceu, 
esta quarta-feira, "a todos os 

envolvidos" nas operações de resgate 
na sequência da queda de um helicóp-
tero junto a uma creche e um prédio 
residencial, em Brovary, na região de 
Kyiv,  que provocou a morte de 14 pes-
soas.

No seu habitual discurso diário, Ze-
lensky começou por falar naquele que 
foi "mais um dia terrível" da guerra e 
confirmou que o acidente provocou 14 
mortes, incluindo uma criança, e 25 fe-
ridos, dos quais 11 são menores. 

"A operação de resgate durou quase 
nove horas em Brovary. Centenas de 
pessoas estiveram envolvidas na ex-
tinção do incêndio, busca e resgate de 
feridos, realizando as primeiras ações 
de investigação. Os nossos socorristas, 

polícias, soldados da Guarda Nacional, 
médicos, psicólogos, funcionários do 
Serviço de Segurança da Ucrânia", co-
meçou por adiantar.

"Agradeço a todos os envolvidos nesta 
operação de resgate hoje", acrescentou. 

O chefe de Estado ucraniano agrade-
ceu ainda às educadoras e funcionários 
da creche afetada pela queda do heli-
cóptero, "pelas suas ações ousadas" para 
"tirar as crianças", bem como a outros 
residentes "que ajudaram tanto as crian-
ças quanto os feridos", fazendo questão 
de enumerar os seus nomes.

"Os meus sentimentos a todos aqueles 
que perderam os seus entes queridos", 
lamentou, reforçando que o Serviço de 
Segurança da Ucrânia iniciou uma in-
vestigação criminal ao incidente.

Zelensky não deixou ainda de assi-
nalar a morte do ministro do Interior 

ucraniano, Denys Monastyrsky, do vice-
-ministro, Yevgeny Enin, e do secretário 
de Estado Yurii Lubkovych, vítimas do 
acidente.

"Perdemos pessoas que eram profissio-
nais, patriotas e gerentes confiáveis. O 

ministro Denys Monastyrskyi, Yevhen 
Yenin e os seus colegas que morreram 
no acidente não são pessoas que podem 
ser facilmente substituídas. É realmen-
te uma grande perda para o Estado. As 
minhas condolências aos familiares", 

destacou.
"Assim que factos claros forem estabe-

lecidos sobre o que exatamente levou ao 
acidente, forneceremos essas informa-
ções", assinalou ainda.

Zelensky aproveitou ainda para fazer 

um ponto de situação sobre o conflito 
e admitiu que "a situação na linha da 
frente continua difícil, com o epicentro 
das batalhas mais ferozes e íntegras em 
Donbass".

FELIZ ANIVERSÁRIO AO VICE PRESIDENTE DA QUEBEQUENTE

O Zellers volta ao Québec em 2023
O restaurante, a mascote Ze-

ddy e, claro, a variedade de 
descontos nas lojas Zellers 

marcaram os anos 80 e 90 na províni-
ca do Quebec. Embora que o Zellers 
fecho há cerca de dez anos, em agosto 
passado foi anunciado que iria renas-
cer e, finalmente, já sabemos as locali-
zações que abrirão na primavera.

Num comunicado de imprensa da 

HBC (Hudson's Bay Company) publi-
cado a 18 de janeiro, confirma-se que as 
primeiras 25 lojas Zellers serão instala-
das nas lojas " Bay Hudson" em todo o 
país, e terão todas uma área aproximada 
de 740 a 930. pés quadrados. Destes, ha-
verá 5 lugares na província do Quebec, 

além do site web zellers.ca.
Os locais serão "Place Rosemère", 

"Galeries d'Anjou" em Montreal, "Car-
refour de l'Estrie" em Sherbrooke, "Les 
Promenades Gatineau" e "Les Galeries 
de la Capitale" na cidade de Quebec. 
Vinte outras filiais abrirão suas portas, 
incluindo duas em Ottawa, no Rideau 
Centre e no "Centre commercial Saint-
-Laurent".

Decoração, móveis, utili-
dades domésticas, eletro-
domésticos, brinquedos e 
acessórios para animais de 
estimação e muito mais che-
garão às prateleiras dos no-
vos Zellers. O comunicado 
de imprensa da marca refere 
ainda que artigos “emblemá-
ticos” também terão lugar no 
inventário. Olá nostalgia!

“Os clientes encontrarão uma sele-
ção cuidadosa de decoração para casa, 
brinquedos, itens para bebês, roupas e 
acessórios para animais de estimação, 
todos oferecidos na decoração vermelha 
e branca exclusiva da Zellers. »

NOTÍCIAS
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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

RECEITA DA SEMANA
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 Pe. José Maria Cardoso
 Roberto Abarota
 Telmo Barbosa
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4231-B, Boul. St-Laurent, 
Montréal, Québec, H2W 1Z4
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Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca
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ISSN: 0049-6790 | CN 99700654 Tagliatelle com salmão fumado e natas

MODO DE PREPARO: 
1-Lave e separe os ramos de brócolos, coloque-os num recipiente que possa ir ao 
micro-ondas e coza-os tapados durante 6 a 7 minutos na potência máxima. 2-Aqueça o 
azeite num tacho pequeno, junte a cebola e o alho e deixe cozinhar sobre lume mode-
rado cerca de 5 minutos. Adicione o vinho branco e ferva durante 2 minutos. Junte as 
natas e o sumo de limão, tempere com pimenta moída no momento e deixe ferver sua-
vemente até o molho ficar um pouco espesso. 3-Ao mesmo tempo introduza a massa 
num tacho com água a ferver temperada com o sal e coza durante 3 minutos. 4-Corte 
o salmão fumado em tiras, adicione-o ao molho e deixe aquecer bem. Junte a massa 
escorrida, os brócolos cozidos e metade do cebolinho e envolva tudo no molho. 5-Sirva 
polvilhado com o restante cebolinho.

INGREDIENTES
200g brócolos; 1 c. de sopa 
azeite; 3 c. de sopa (40g) ce-
bola picada congelada
1 c. de chá alho picado con-
gelado
2 c. de sopa vinho branco
200ml natas sem lactose
2 c. de sopa limão (sumo)
1 q.b. pimenta de moinho
1 emb. (250g) tagliatelle fresco
1 c. de chá sal
100g salmão fumado
2 c. de sopa cebolinho picado

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

Tempo Televisivo

A noite de ontem 
foi profícua 
em conversas 

de pouco jeito. E uma 
destas conversas foi a de Paulo Sande 
com o major-general Agostinho Cos-
ta. Uma conversa que esteve longe de 
correr ao sabor do primeiro, dado que 
o segundo junta o seu saber – e como 
ele é vasto! – ao tratamento, tão objeti-
vo quanto possível, da informação que 
vai colhendo em fontes abertas.

Sem dominar a temática militar, já 
pelo final, Paulo Sande apontou o mís-
sil que atingiu o tal prédio em Dnipro e 
que matou muita gente, ferindo, no mí-
nimo, outra tanta. Simplesmente, Paulo 
sabe muitíssimo bem que a Ucrânia dis-
põe hoje de artilharia antiaérea diversa 
e em montante razoável. De resto, as 
autoridades ucranianas estão sempre a 
revelar que aquela sua artilharia abate a 
enorme maioria dos mísseis, ou drones, 
enviados pela Federação Russa.

Percebe-se, até com facilidade, que a 
Federação Russa só teria a perder, desde 
o plano político ao militar e económico, 
em estar a gastar mísseis seus e caros 
no ataque a objetivos civis. De resto, es-
tes objetivos lá continuam a estar, bem 
como boa parte dos civis ucranianos, 
pelo que seriam necessários muitos anos 
para assassinar todos os ucranianos.

A explicação de Agostinho Costa pa-
rece ser a lógica, de resto até exposta 
por certo dirigente ucraniano, já agora 
a braços com o correspondente parla-
mento, por ter exposto a realidade. De 
modo que lá se determinou, muito à 
maneira portuguesa, a tentar explicar 
que...foi mal interpretado. Vai na volta, 
e ainda vai acabar por ser lançado para 
a linha de contacto. Paulo Sande sabe 
muitíssimo bem que a artilharia an-

tiaérea procura, no mínimo, desviar o 
míssil da trajetória que o levaria ao alvo 
realmente importante e selecionado. O 
que significa que, numa interseção deste 
tipo, se feita sobre área urbanizada e ha-
bitada, há uma elevada probabilidade de 
poderem ser atingidos outros objetivos, 
com mortos e feridos. E depois, Paulo 
Sande parece não se dar conta de que 
aqui – no Ocidente, em geral, há uma 
campanha de desinformação contra a 
Federação Russa – está presente a regra 
de que Zelensky é bom, Putin é mau. 
Mas sempre. Paulo ainda não se deu 
conta de que o tratamento deste conflito 
configura o que eu escrevi há um tem-
po, invertendo o que Francis Fukuyama 
escreveu: neste caso, na Ucrânia, o que 
temos é O PRINCPÍO DA HISTÓRIA 
e o Primeiro Homem. Paulo Sande tam-
bém entende que tudo isto só começou 
há pouco menos de um ano – O PRIN-
CÍPIO DA HISTÓRIA – e com Vladi-
mir Putin – O Primeiro Homem! Para 
Paulo Sande há aqui uma violação da 
Carta das Nações Unidas e das regras 
do Direito Internacional Público, coi-
sa que nunca lhe ocorreu nos casos do 
Vietname, do Iraque, do Afeganistão ou 
de Guantánamo. Nem terá visto aquele 
noticiário da TVI em que Miguel Sousa 
Tavares esteve pela última vez, quando 
o nosso embaixador Francisco Seixas da 
Costa lhe explicou que, de facto, exis-
tiam duas leis internacionais, e desde 
sempre, uma para os Estados Unidos, 
outra para os restantes Estados.

Quase com toda a certeza, Paulo Sande 
achará que as Nações Unidas são uma 
instituição independente, apesar de de-
penderem materialmente dos Estados 
Unidos, estarem sediadas neste país, e 
só lá se poder chegar com visto das au-
toridades norte-americanas. Enfim, eu 
é que não gostaria de estar ao lado de 
Paulo Sande, se, por acaso, ele for um 
portista.
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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

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

62 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores, 
clientes e à 
comunidade

NECROLOGIAEMPREGOS

† ALBERTINA BARROSO
1938-2023

Faleceu em Laval no 6 do 
janeiro de 2023, a senhora 
Albertina Barroso com 84 
anos de idade, natural da Vila 
de Rabo de Peixe, Açores, 
Portugal. 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
Missa de corpo presente foi celebrada sexta-feira 13 de 
janeiro 2023 às 11h30 na igreja Santa Cruz. Foi sepul-
tada no cimetério Notre-Dame-des-Neiges. 
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

† JOÃO CORREIA
1922-2023

Faleceu em Montreal no 
15 do janeiro de 2023, 
o senhor João Correia 
com 100 anos de idade, 
natural de São Brás, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Esposo da Já falecida 
Maria Furtado. Deixa na 
dor seus filhos/as Maria 
Isabel, Maria Filomena 
(Leonardo Medeiros), 
Lucia de Fátima (João 
Freitas), Mickael (Carolyn 
Gattuso), Margarida (Artur 
Benfeito), pai da já falecido 
João Manuel, netos/as e 
bisnetos/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca | 514-277-7778

O velório terá lugar sexta-feira 20 de janeiro 2023 das 
14h às 17h e  das 19h às 21h. Sábado das 10h às 12h, 
seguir-se-à o funeral às 13h na igreja Santa Cruz, situa-
da no 60 rua Rachel Oeste em Montreal. Será sepultado 
no cimetério Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que será domingo, 22 de janeiro às 11h30 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.

† LUIS PACHECO 
1940-2023

Faleceu em Montreal no 
12 do janeiro de 2023, o 
senhor Luis Pacheco com 
82 anos de idade, natural 
da Ribeirinha, cidade 
Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Esposo da Sra. Andriana 
Ferreira. 
Deixa na dor sua esposa, 
seus filhos António e Joe 
(Sonia Arcaro). Seus 
netos/as Samuel, Katya, 
Andie e Tristan. Seus 
cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca | 514-277-7778

O velório terá lugar quinta-feira 19 de janeiro 2023 das 
14h às 17h e  das 19h às 21h. Sexta-feira das 8h30 às 
9h30, seguir-se-à o funeral às 10h na igreja Santa Cruz, 
situada no 60 rua Rachel Oeste em Montreal. Será se-
pultado no cimetério Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que será domingo, 22 de janeiro às 11h30 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.

EMPREGOS
Precisa-se de um padeiro para uma padaria italia-
na na zona NDG com experiência a tempo inteiro. 

Deve falar um pouco de inglês ou francês.
NICK 514-267-4152

Precisa-se de
uma senhora

para cuidar de
uma senhora

idosa em
Laval. 

20 à 30 horas
por semana.
Deve falar
português.
Fátima

514-923-0778
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Fórmula 1: calendário fechado
com 23 corridas, Portimão de fora
Cancelamento do Grande Prémio da China, 

que ia realizar-se em abril, colocou Portugal 
novamente da maior competição de automo-

bilismo do Mundo.
A mês e meio do arranque da temporada de 2023, a 

Fórmula 1 anunciou que o calendário está trancado e 
que vai ter 23 corridas. O cancelamento do Grande Pré-
mio da China devido à covid-19 criou um «buraco» no 
fim de semana de 14 a 16 de abril e a expectativa era de 
que essa vaga pudesse ser substituída.

Portugal, através de Portimão, e Turquia surgiram 

como potenciais candidatos, mas o comunicado emiti-
do pela F1 nesta terça-feira deitou por terra quaisquer 
esperanças do aficion.

SELEÇÃO: ROBERTO MARTÍNEZ
TAMBÉM VAI ASSISTIR AO 
ESTORIL-CASA PIA
O novo selecionador nacional deslocou-se 

ao Estoril acompanhado pelo vice-presiden-
te e diretor técnico nacional José Couceiro. 
Martínez já tinha assistido, no passado sá-
bado, ao Sp. Braga-Boavista e, no domingo, 
esteve no Estádio da Luz a tirar apontamen-
tos no dérbi entre Benfica e Sporting.

FC PORTO OFERECE RENOVAÇÃO
DE CONTRATO A PEPE ATÉ 2025

De acordo com as informações 
recolhidas pelo Maisfutebol e 
pela CNN Portugal, o FC Por-
to apresentou uma proposta de 
renovação de contrato por duas 
épocas, ou seja, até 2025. O es-
boço de acordo delineado pelos 
dragões agrada a Pepe, pelo 
que a extensão do vínculo entre 

as partes está nesta altura bem encaminha-
da. «Se estiver bem fisicamente e mantiver a 
mesma pujança, estou à disposição do clube 
para o que o presidente quiser. Se o contrato 
acabar e precisarem de mim, continuo a jo-
gar sem contrato», disse o internacional por-
tuguês, em junho de 2022.
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1-Benfica	 41	 16	 13	 	2	 		1	 40	 12
2-SC Braga 37 16 12  1   3 37 12
3-FC Porto 36 16 11  3   2 40 11
4-Sporting 29 16   9  2   5 31 18
5-Casa Pia AC 27 16   8  3   5 15 13
6-Vitória SC 24 16   7  3   6 15 18
7-FC Arouca 23 16   6  5   5 18 25
8-FC Vizela 21 16   6  3   7 18 15
9-GD Chaves 21 16   5  6   5 15 20
10-Rio Ave 20 16   5  5   6 17 20
11-Boavista 20 15   6  2   7 15 24
12-Portimonense 20 16   6  2   8 13 17
13-Estoril Praia 19 15   5  4   6 16 20
14-FC Famalicão 17 16   5  2   9 16 23
15-Gil Vicente 15 16   4  3   9 14 23
16-Santa Clara 14 16   3  5   8 11 18
17-Marítimo 10 16   2  4 10 10 31
18-Paços de Ferreira   6 16   1  3 12   9 30

 PTS  J V E    D GM   GS

16ª JORNADA
13/01 Portimonense 0-0 Sta Clara
14/01 FC Vizela 3-0 Marítimo
  Rio Ave 0-1 P. Ferreira
  SC Braga 1-0 Boavista
15/01 GD Chaves 1-1 FC Arouca
  Benfica 2-2 Sporting
  FC Porto 4-1 Famalicão
16/01 Estoril Praia 2-0 Casa Pia  
  Gil Vicente 2-1 Vitória SC

17ª JORNADA
20/01 FC Arouca 14:00 Portimonense
  Sporting 16:15 FC Vizela
21/01 P. Ferreira 10:30 SC Braga
  Santa Clara 13:00 Benfica
  Vitória SC 15:30 FC Porto
22/01 Marítimo 10:30 Estoril Praia
  Casa Pia 13:00 Gil Vicente 
  FC Famalicão 15:30 Rio Ave
23/01 Boavista 15:15 GD Chaves

16ª JORNADA
13/01 Moreirense 4-2 CD Mafra
14/01 FC Penafiel 0-0 Torreense
  Trofense 2-0 SC Covilhã
  Vilafranquense 2-0 Leixões
15/01 Feirense 1-1 A. Viseu
  Nacional 0-1 Est. Amadora
  FC Porto B 1-1 CD Tondela
  Farense 5-2 Benfica B
  UD Oliveirense 2-1 B SAD

17ª JORNADA
21/01 A. Viseu 6:00 Nacional
  B SAD 7:45 Vilafranquense
  CD Mafra 10:30 Trofense
  Leixões 10:30 UD Oliveirense
22/01 SC Covilhã 6:00 Moreirense
  Benfica B 9:00 FC Porto B
  CD Tondela 9:00 Farense 
  E. Amadora 10:30 FC Penafiel
23/01 Torreense 13:00 Feirense

1-Moreirense 39 16 12  3   1 36 16
2-Farense 34 16 10  4   2 31 19
3-Est. Amadora 27 16   6  9   1 22 16
4-Académico de Viseu 27 16   7  6   3 29 23
5-Vilafranquense 26 16   7  5   4 21 17
6-Feirense 24 16   5  9   2 22 14
7-FC Porto B 23 16   6  5   5 20 15
8-FC	Penafiel	 22	 16	 		5	 	7	 		4	 16	 15
9-Benfica	B	 22	 16	 		6	 	4	 		6	 30	 28
10-CD Tondela 20 16   3 11   2 19 16
11-Leixões 18 16   4  7   5 15 16
12-UD Oliveirense 18 16   4  6   6 20 23
13-CD Mafra 17 16   4  5   7 20 28
14-Nacional 16 16   4  4   8 15 19
15-B SAD 15 16   4  3   9 24 30
16-Torreense 15 16   4  3   9   9 18
17-Trofense 12 16   3  3 10 13 30
18-SC Covilhã   7 16   1  4 11 12 31

     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

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  0-1  Casa Pia AC

QUARTOS-DE-FINAL
08/02  FC Famalicão  13:45  B SAD
 Académico de Viseu  15:45  FC Porto
09/02 Casa Pia AC  13:30  Nacional
 SC Braga  15:30  Benfica

Novo dono do Chelsea já gastou mais
de 400 milhões em reforços: recorde todos

Todd Boehly, empresário que em maio de 2022 
comprou o Chelsea a Roman Abramovich 
por 4,25 milhões de libras (4,9 milhões de eu-

ros), não olha a meios para voltar a dotar o Blues dos 
argumentos necessários para lutar por títulos.

Com a contratação do extremo ucraniano Mykhailo 
Mudryk por 70 milhões de euros (que podem vir a ser 
100), o novo dono do Chelsea já gastou mais de 400 
milhões de euros.

De um total de 425,49 milhões de euros (segundo o 
site especializado Transfermarkt), entre contratações 
em definitivo e taxas de empréstimos, 281,99 foram 
investidos no verão enquanto os restantes €143,5M 
neste mercado de inverno que ainda vai sensivelmente 
a meio.

'Adiós, Porro?'. Sporting prepara
sucessão com nomes... pouco conhecidos
A saída de Pedro Porro do 

Sporting é um dado pratica-
mente adquirido. As últimas 

informações reveladas pela imprensa 
desportiva nacional davam conta de 
que Tottenham e responsáveis dos 
verde e branco estiveram reunidos 
para discutir a mudança do espanhol 
para Londres.

A ideia dos spurs é garantir Porro já 
neste mercado de janeiro, mas os ver-
de e brancos prometem não facilitar 
a saída daquele que é um dos homens 
de confiança de Rúben Amorim. Os 45 
milhões de euros previstos na cláusula 
de rescisão são o valor necessário para 
levar Porro de Alvalade, mas o Totte-
nham não está nem perto desta quan-

Inter vence Supertaça de Itália
à custa do Milan de Rafael Leão
O Inter Milão garantiu nesta quarta-feira a 

conquista da Supertaça de Itália, batendo 
por 3-0 o AC Milan de Rafael Leão. O jogo 

foi realizado em Riade, na Arábia Saudita.
Federico Di Marco (10m) e Edin Dzeko (21m) mar-

caram os golos da formação orientada por Simone In-
zaghi.

Rafael Leão, titular no Milan, procurou remar contra 
a maré, mas a sua equipa não conseguiu responder à 
desvantagem e acabou por terminar o encontro sem 
balançar as redes da baliza à guarda de Andre Onana.

Do lado contrário do campo, Lautaro Martínez aca-
bou por marcar o terceiro para o Inter com uma finali-
zação soberba, de trivela, ao minuto 79.

FC Porto arrasa Benfica e assume
liderança no hóquei em patins
O FC Porto não enfrentou dificuldades e su-

biu, esta quarta-feira, à liderança do cam-
peonato nacional de hóquei em patins, 

vencendo o rival Benfica, por 3-0, em jogo da 13.ª 
jornada da competição.

Num duelo que teve lugar no Dragão Are-
na, a partida começou da melhor maneira 
para a equipa da casa. Corriam dois minu-
tos de jogo quando Rafa, após um lance algo 
confuso entre o guardião do Benfica e outro 
jogador dos dragões, atirou para o fundo 
das redes. O Benfica reagiu e obrigou o es-
panhol Xavi Malián a um par de boas defe-
sas que impediram o empate. Do outro lado, 

Bernardo Mendes também estava bem na baliza encar-
nada. O tempo de intervalo fez melhor ao FC Porto, que 
entrou na segunda parte praticamente a ampliar a van-
tagem. Depois de uma ameaça séria protagonizada por 
Rafa, Carlo di Benedetto fez o segundo aos 29 minutos. 

A equipa azul e branca cresceu com este golo 
e o Benfica pouco ou nada conseguia fazer 
neste segundo tempo. E foi com naturalida-
de que Di Benedetto bisou e fez o terceiro 
para os portistas aos 39 minutos. 

Com este resultado, o FC Porto ascende 
à liderança da tabela classificativa, com 34 
pontos, mais um do que o Benfica, que desce 
a segundo, com 33.
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Um dos filmes mais falados de 2022 chegou ao Disney+
Os subscritores do Disney+ já podem ver 

aquele que é considerado um dos melho-
res filmes de 2022. O filme em questão é ‘O 

Menu’ e tem sido descrito como uma mistura entre 
os géneros de horror e de comédia.

É tão fácil se deixar levar pelo clima de O Menu. Seja 
mesmo antes do filme começar, pela simples alian-
ça de três atores afiadíssimos (Ralph Fiennes, Anya 
Taylor-Joy e Nicholas Hoult), pela atmosfera imedia-
ta de tensão e paródia ou pela gama de personagens 
rapidamente introduzidos, este é um daqueles filmes 
de diversão garantida, mas que desperta uma sensação 
familiar: a previsão de um desfecho potencialmente 
frustrante. É uma energia que vem lá do começo, tal-
vez pela perfeita analogia que a trama sugere; assim 
como uma refeição em um restaurante caríssimo, O 
Menu é lindo, delicioso, e inevitavelmente insatisfató-
rio. 

São 12 personagens em uma ilha isolada. Reunidos 

ao redor do restaurante Hawthorne e a pretensão do 
chefe Julian Slowik (Fiennes) de entregar o “jantar de 
uma vida”, os personagens de O Menu são variados ti-
pos de privilegiados da sociedade. Entre foodies, em-
presários, investidores, atores aposentados e críticos 
gastronômicos, no entanto, está Margot (Taylor-Joy), 
nossa representante e outsider, convidada de última 
hora de Tyler (Hoult) - o maior fã de Slowik no salão 
- e persistente crítica de todo o absurdo ao seu redor. 
É em seu embate com Julian que O Menu tira seus me-
lhores momentos, também porque é nestes dois papéis 
que o roteiro de Seth Reiss e Will Tracy deposita al-
gum mistério. 

Isso porque os tipos que preenchem o salão de 
Hawthorne nunca são exatamente aprofundados, e 
isso não é deslize do filme de Mark Mylod. Aqui, per-
sonagens compõem um microcosmos da elite e, assim 
como um dos pratos de Slowik, são servidos para se-
rem lentamente devorados. À medida em que o che-
fe revela o quão sinistra esta noite pretende ser, seus 
convidados também se apresentam, remetendo a um 
cenário de Agatha Christie. Em O Menu, assim como 
em um bom livro de mistério, a diversão é entender 
quem são aquelas pessoas e que passos de suas vidas 
os levaram até aqui.  

A reunião de super-ricos e a atmosfera de sátira têm 
tudo para desembocar em crítica, mas O Menu não 
tem exatamente muito a dizer, e se limita a alfinetar 
este universo, evidenciando o absoluto desdém que 
resulta do privilégio absoluto. A falta de discurso so-
cial, no entanto, pouco importa para o desenrolar do 
suspense, porque o longa permite empatia por seus 
personagens. Ao contrário do que se espera de uma 
produção do tipo, Mylod constrói a derrocada de O 
Menu de modo ambíguo; ao mesmo tempo em que 
você torce pelo infortúnio dos convidados, é impossí-
vel passar a trama sem sentir certo amargor pelo des-
tino de cada um. 

Confiando em ótimas performances - com destaque 
para Hong Chau como a impiedosa e hilária Maitre 
D’ de Julian, e o próprio Fiennes, delicioso de assistir 
- e diálogos espertinhos, O Menu se encaminha para 
aquele final que, apesar de coerente, não conclui muito 
sobre tudo que acabamos de assistir. É um beco sem 
saída pela impossibilidade de fechar uma viagem fan-
tasiosa como esta. Mesmo assim, O Menu de Slowik 
nos dá o suficiente para seguir digerindo suas melho-
res cenas - e, claro, nos deixar desejando por mais.


