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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

NOITE DE FADO NO CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
O Clube Portugal de Montreal organiza uma Noite de Fado no dia 25 de fevereiro de 2023 às 19h com 
Jordelina Benfeito, Suzi Silva, Luís Duarte, António Moniz e Nelson Moreira. Para mais informações ou 
reservas podem contactar António Moreira: 514-844-1406.

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental está de volta para apresentar a nova equipa sábado, dia 18 de março pelas 19h30 na sua 
casa com DJ Machado. Ementa desta noite: sopa, salada, prato principal  lombo de porco no forno com 
batatas e legumes, sobremesa e café. E, no sábado, 22 de abril pelas 19h30 a nossa festa tradicional, Baile 

da Pinha com bons prémios para os concorentes, e música a cargo de Júlio Lourenço. A ementa será, sopa, salada, 
prato principal Terra e Mar, sobremesa e café. As ementas são confecionados pelo Mestre Henrique Laranjo. O preço 
é: sócios: 35$ e não sócios: 40$. Todos são bem-vindos. Todos os caminhos vão dar ao oriental. Esperamos por vós. 
Para reservas: 514-342-4373 ou 514-434-7238.

BIFE DA PÁSCOA
Já é oficial que haverá a 5ª edição da Festa do BIFE DA PÁSCOA que vai se realizar no dia 1 de abril de 2023 na sala 
de festas da Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Para mais informações: 514-961-0770.

FESTA DO CHICHARRO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL 
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional, Festa do Chicharro que vai se realizar no dia 
4 de março de 2023 às 18h30 na sua sede. Preço 30$. Para reservas: 514-758-9651.

NÃO SE PODE DAR TUDO

Os descendentes à luz da lei 
portuguesa são conside-
rados herdeiros legitimá-

rios. A legítima é a quota que incide sobre os bens 
da herança de que o testador não pode dispor, por 
ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários, 
que no caso de um casal é de 2/3 do valor total dos 
seus bens.

São inúmeras as razões que levam muitas vezes os 
autores da herança a dispor em vida dos seus bens 
como entendem e, apesar de estarem na maioria das 
vezes cientes da fragilidade e até, por vezes, ilegitimi-
dade dessa decisão, assumem-na como sendo a sua 
última disposição de vontade.

Os pais, em vida, doam muitas vezes alguns ou a to-
talidade dos bens de que eram titulares a favor de um 
filho em detrimento dos restantes filhos, verificando-
-se que por sua morte nada mais resta para herdar.

Tal doação dos pais não é originariamente ilícita, 
pois que somente após a abertura da sucessão com a 
morte é que se poderá verificar se a mesma violou a 
proibição de dispôr de mais de 2/3 dos seus bens. E 
isto porque até à sua morte ainda poderiam adquirir 
outros bens que viessem a integrar a sua herança sem 
violação daquela quota legítima.

Os restantes filhos do casal foram assim afastados 
da herança, quando apenas o podem ser em situações 
muito excecionais, quer por via da deserdação, sendo 
privados da sua legítima quer quando é declarada ju-
dicialmente a sua indignidade sucessória, ficando con-
sequentemente desprovidos de capacidade sucessória. 

No caso em que haja doação em bloco a favor de um 
dos filhos, para o cálculo da legítima, da herança do 

casal, deve atender-se ao valor dos bens existentes no 
património do autor da sucessão à data da morte de 
ambos, ao valor dos bens doados, às despesas sujeitas 
a colação e às dívidas da herança, com vista à sua in-
tegralidade, com eventual redução, por inoficiosidade, 
da doação, ou à mera igualação da partilha (nº 1 artigo 
2104º do C.C.).

A forma de dirimir as questões que se colocam a esta 
partilha – a sujeição a colação dos bens doados ou ino-
ficiosidade da doação - na falta de acordo entre os her-
deiros é o recurso a inventário, a ser instaurado junto 
do tribunal competente.

Assim, por força da doação feita a um herdeiro legi-
timário, terão de ser relacionados os respetivos bens 
com a indicação do valor que têm no momento de 
abertura da sucessão, nos termos das normas ínsitas 
nos artigos 2109º nº1 e 2 e 2031º, do Código Civil;

Muitas vezes os donatários fixam a sua residência em 
bens imóveis que lhes foram doados e nessa medida 
fazem obras para garantir condições de habitabilida-
de, nomeadamente retelho da moradia, recuperação 
de paredes e pinturas. São as chamadas benfeitorias 
necessárias e úteis feitas pelo donatário nos bens doa-
dos, que a jurisprudência e doutrina dominante é do 
entendimento que deverão ser tidas em conta para que 
o seu valor seja descontado no valor daqueles bens.

Significa que no momento da partilha a valorização 
económica resultante das benfeitorias é tida em con-
ta, no valor que é atribuído ao bem doado, fazendo-se 
uma avaliação ao valor do imóvel sem as obras e com 
as obras separadamente.

Assim, o filho (o donatário) terá direito a receber o 
valor das obras que fez na moradia que lhe foi doada 
pelos pais, mas a partilha terá de ser feita de forma que 
não ofenda a legitima dos seus irmãos que é de 2/3 da 
herança, tendo os mesmos direitos a receber o respe-
tivo valor.

Português
Português

saudade
saudadePortuguêsPortuguês

PortuguêsPortuguês
Para quê aprender

Português? saudade
saudadePara saber o que é a

saudade. 

514-982-0804 x.4 falar com Tania

CAFÉ ENCONTRO
60 ANOS+

 O OBJETIVO É DE TOMAR UM CAFÉ, CONHECER GENTE NOVA, QUEBRAR O
ISOLAMENTO, TROCAR INFORMAÇÕES, EXPERIÊNCIAS E DESENVOLVER

SOLIDARIEDADE.

 QUINTAS-FEIRAS DE INVERNO: 

02/03 ÀS 10H00 NO CAF

06/04 ÀS 10H00 NO CAF

04/05 ÀS 10H00 NO CAF
NÓS OFERECEMOS CAFÉ

Você precisa de 
apoio e escuta?
 liga para Tânia
Quintas-feiras 

de 09h às 16h

Tous les derniers
vendredis du
mois à 18h, 

au CAF

Todas as últimas
sextas-feiras do

mes, às 18h
 no CAF

Groupe de femmes 2023
Grupo de mulheres 2023

  
 

 

 24.02
à 18h

CENTRE D’AIDE À LA FAMILLE | CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA
Graças à Caixa Desjardins Portugaise e Maria Bruna Hildebrando, 20 crianças de famílias atendidas pelo Centro 
receberão livros para escrever e colorir e também livros ilustrados com histórias em português. Todos os seis títulos 
foram publicados pela autora brasileira naturalizada canadiana. Maria Bruna Hildebrando, residente em Montreal há 
17 anos.  A autora vai fazer uma leitura de uma das histórias. Sábado 25 de Março 11h00 - almoço pelas 12h30 no 
Centro. Para mais informações: 514-982-0804 Info@centreaidefamille.com
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

1 ano de atrocidade

Comemora-se – leia-se entre 
aspas – no próximo 24 de 
fevereiro um ano de atroci-

dades na Ucrânia. É uma comemo-
ração triste que nos deve marcar o 
espírito em relação ao que é impor-

tante enquanto participantes nesta grande família 
chamada Humanidade. Para aqueles que ainda pe-
rambulam na dúvida, sejamos concretos e objeti-
vos: trata-se de uma guerra; há um agressor gratui-
to e um agredido.

A Rússia de Putin, e aqui sublinho “de Putin”, é um 
monstro que serve às suas ambições desmedidas, à 
sua forma de estar de impor a sua vontade de acordo 
com a sua visão particular que bem analisada desem-
boca sempre nos seus interesses próprios de auto-
ritarismo. Esqueçam aqueles, que ainda alimentam 
saudosismos soviéticos relacionados com ideologias 
de esquerda, pensando que Putin representa esse 
revivalismo. Nada disso. Basta ver as suas atitudes 

principalmente que ele foi reeleito, de forma bastante 
duvidosa outra vez presidente, se não estou em erro 
em 2012. Dois anos mais tarde teríamos a invasão da 
Crimeia, resposta após os ucranianos terem optado 
por se libertar de marionetas de Putin que domina-
vam a vida política da Ucrânia. Duvida ainda? Com-
pare com a Bielorrússia, onde Putin interveio mili-
tarmente para instalar um ditador que nada mais é 
do que um ignorante que serve aos seus propósitos. 
Ainda há dúvidas? Talvez seja das afirmações de na-
zismo ucraniano. Por acaso a mesma acusação não 
serviria a D. Afonso Henriques, nosso enérgico fun-
dador, quando afirmou a individualidade portuguesa 
em relação a Leão e Castela? Não é resposta natural 
afirmarmos a nossa individualidade, seja ela singular 
ou coletiva, quando ameaçados ou agredidos, prin-
cipalmente de forma gratuita? Eram então os Ucra-
nianos uma ameaça? Onde? Quando? Na infame 
invasão russa na Ucrânia, começando pela Crimeia, 
um exército que estivesse prestes a atacar seria as-
sim rechaçado de forma tão imediata? Ou foi o mau 
cálculo de Putin, que embriagado nas suas ambições 
ilegítimas imperiais, não se apercebeu da realidade 

que os ucranianos estariam agora mais firmes do que 
nunca a afirmar a sua nacionalidade?

Mais do que isto, pois não é meu objetivo convencer 
ninguém mas sim incentivar o pensamento racional 
e livre de sujeições ideológicas ou saudosismos ilu-
sórios, trata-se de um teste à Humanidade. Vivemos 
séculos, milénios mesmo, de imposição pela força 
militar na ocupação de territórios. Todos, quase sem 
exceção, julgamos isso arcaico, selvagem, no entanto 
este julgamento não nos deve servir de desculpa para 
nosso comodismo ou indiferença. Para além dos in-
diferentes, há um outro grande teste: saber racionali-
zar um conflito livre das amarras de compadrio ideo-
lógico ou outra forma de simpatia. Admito que haja 
ainda espíritos que sonhem com a grandeza utópica 
esquerdista que assistiu à criação da União Soviética, 
ainda que esta ambição se baseasse em pressupostos 
equivocados que seriam tema para uma larga tese e 
não têm espaço neste artigo. Para estes, a ilusão per-
dura e amarram-se a um fantasma. Mas para outros, 
que preferem baixar os braços justificando a sua fra-
queza com retórica possante, esta guerra é uma li-
ção de integridade, de hombridade, de afirmação dos 
mais elevados valores Humanos. É a Ucrânia um país 
modelo composto de pessoas de moral irrepreensí-
vel? É Zelensky um santo? Claro que não! Mas da 
mesma forma que nos indignamos ao ver um assal-
tante brutalizado pela polícia, que rebaixa a própria 
autoridade policial e em última instância a socieda-
de, também nos devemos indignar com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, devendo neste caso, livre de me-
dos ou constrangimentos, assumir a nossa posição 
de paz mas sem fazer concessões aos criminosos que 
deverão ser derrotados e levados à justiça. Só assim 
a Humanidade sedimentará no espírito de todos que 
a violência e o crime não compensa pois estaremos a 
postos para defender valores humanos que permitam 
um convívio harmonioso livre de ambiciosos e opor-
tunistas violentos.

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Coisas do Corisco

A nossa comunidade sempre tem 
delícias que só quem participa 
é que pode falar, é o caso de sá-

bado onde fui convidado a ir tomar uns copinhos à 
Associação de Hochelaga…

Aliás quando lá entrei fui convidado a comer umas 
asseadissimas cavalinhas fritas com salada e batatas.
Mas, já tinha jantado com a conversada, mas lá bebi 
uma cerveja,... como sabemos, é perigoso beber um 
bocadinho a mais, a polícia está lá e com razão. 

Mas valeu a pena sair de casa e passar uns momentos 
mágicos com amigos de longa data, tocar uns fadinhos 
mal amanhados p'ró Manuel de Fátima sair com todo 
o seu talento limitado de fadista, mas de modinhas da 
Terceira ninguém lhe passa à frente. 

O amigo Alberto que pra dizer a verdade não sei se é 
de São Braz ou da Maia, mas ficamos sabendo que na 
casa do avô da Maia comia-se sempre melhor do que 
em casa, dizia ele que o avô era mais rico que os pais, 
normal aqui também, quase sempre os avôs são mais 
ricos em termos de pataquinhas, infelizmente a saúde, 
coisa que não se compra com dinheiro muitas vezes 
falta. 

Gostaria também de escrever sobre o meu encontro 
com você o Pedro, não me lembro do seu nome de fa-
mília, mas segundo a sua faladura sobre a China tem 
grande conhecimento deste país Asiatico. Quando ve-
nho do gym costume passar pelo Estrela do Oceano, e, 
de vez em quando, faço asseadissimos encontros, foi 
o caso de sexta-feira, o Pedro já foi a China 32 vezes 
por motivos profissionais, pois gostei imenso de trocar 
umas impressões falsas ou verdadeiras deste país que 
muitos de nós temos uma má impressão, e dar opi-

niões, como foi o meu caso, sem nunca viajar a este 
país, como o Pedro teve e tem, porque é um jovem 
pai de família, concerteza vá lá ir muitas vezes mais e 
quando lá vá costuma ficar um mês. Uma coisa é certa, 
o Pedro conhece bem a China e fala chinês.

“A simplicidade é o último grau de sofisticação”, Leo-
nardo da Vinci.
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Missa dos Folclores e Marchas
ANTERO BRANCO
Fotos de
Samuel Simōes

Foi ao ritmo do 
folclore por-
tuguês, que 

define e, muito bem a nossa cultura, 
vivencia, tradição, mas sobretudo a 
sabedoria popular adquirida através 
dos tempos, que a missa foi animada 
na Missão Santa Cruz, no passado Do-
mingo.

A Dona Gilda Marques, teve a árdua 
tarefa de coordenar a celebração, que 
após pandemia, não foi fácil, mas com 
a boa vontade de muita gente, deu-se 
continuidade a esta tradição na nossa 
comunidade.

Tony Cunha, um homem de música, 
de poesia, de consenso e de fé, teve a 
responsabilidade de gerir a musicalida-
de da animação da santa missa, modifi-
cando e intercalando ritmos do folclo-
re açoriano, madeirense e continental. 

Uma maneira inteligente, de agradar a 
todos.

As leituras estiveram a cargo do grupo 
da profissão de fé da catequese e o salmo 
cantado por Carminda Maria Gama e 
Marco Paulo Cunha, ao ritmo do «mal-
mequer mentiroso», fez com que a as-

sembleia participasse em coro.
Carlos Ribeiro, que muito bem geriu 

as vozes dos grupos, conseguiu harmo-
nizar os cantitos das várias regiões do 
nosso país, tendo a sensibilidade em sal-
vaguardar a identidade do nosso povo. 

Padre Adam, na sua homilia tentou-
-nos transmitir, que a justiça divina é 
bem diferente da humana, tem como 

alicerce o amor e o perdão. A graça de 
Deus é um dom imerecido. Tal como diz 
o evangelho “Recebestes a Graça, dai a 
graça”. 

Uma celebração repleta de cor, harmo-
nia e de alegria, fazendo reviver a cada 
pessoa, o folclore da sua região.

No final da celebração, que contou 
também com a participação do Diáco-
no Ramos, Dona Gilda e Padre Adam, 
agradeceram o Grupo Folclórico Praias 
de Portugal, ao Clube de Portugal, à 
participação do Grupo Folclórico Cana 
Verde e à Marcha da Associação Portu-
guesa do Canada.

A animação continuou após a missa, 

no salão grande da Missão, aonde foi 
servido um lanche a todos os que bem 
quiseram aderir ao convite do padre 
Adam.

No próximo domingo, 26 de fevereiro, 
para finalizar as celebrações do quin-
quagésimo nono aniversario da Missão,  
teremos a missa temática da “Filarmó-
nica e Tuna de Oiro”, às 11h30. A comu-
nidade Santa Cruz conta, mais uma vez, 
com a vossa participação.
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NÃO EXISTEM deuses, nem deus mas sim DEUS

Textos : Efésios 4?6;Galatas 4?8

A primeira vez que este 
termo aparece na Bíblia 
sagrada está lá no livro 

de Gênesis capítulo 1;1; “ quando diz o texto , 
no princípio criou Deus os céus e a terra, Não 
obstante o termo Elohim ( deuses) ser um ter-
mo genérico para divindade e ser usado para 
deuses pagãos como também nalgumas vezes a 
seres humanos ou objectos, a verdade é que, em 
se tratando de natureza só há apenas um único 
Deus e é assim que a Bíblia sagrada nos mostra 
ao longo de uma leitura progressiva.

Aplicações genéricas do termo deus.
1- Um deus pode ser o resultado de um constru-

to de alguém, eu posso construir o meu deus, e é 
nesse espírito em que o panteão das religiões in-
diana se acentuam na célebre frase " tudo é deus e 
Deus é tudo" o que numa interpretação literal se-
ria o mesmo que dizer que " tudo pode ser Deus" 
por esta razão os próprios defensores desta frase 
têm uma representação de tudo para deus, desde 
um rato a uma estrela.

2- A Bíblia aplica o termo deus e não Deus ao 
se referir a uma divindade pagã, e ela o faz na 
perspectiva da colocação do adorador daquela 
divindade. E não por se tratar de ser verdadeira-
mente um Deus. Por isto os salmos são repletos 
de exemplos ao se referirem a estes falsos deuses, 
" têm mãos mas não podem salvar, têm ouvidos 
e não podem ouvir, porque não possuem vida, e 
são construtos humanos, pelo contrário são de-
mônios escondidos na aquela forma de adoração.

3- o diabo é chamado de o deus deste século (I 
Coríntios 4?4) que tem cegado o entendimento 

das pessoas para correrem em falsas adorações, 
mas nem mesmo isto o constitui como um ver-
dadeiro Deus, sendo-o apenas para aqueles que 
o adoram.

4- O próprio Deus chamou os filhos dos homens 
como sendo deuses e portanto são seus filhos 
(Salmos 82?6)

5- hoje em dia , o próprio ser humano faz uma 
construção de um objecto de adoração a que de-
pois o chama de " deus", A GRANDE VERDADE 
É, NENHUMA DAS APLICAÇÕES GENÉRICAS 
acima citada se referem que do ponto de vista de 
uma natureza intrínseca sejam de factos deuses, 
porém o uso apenas parece ser simbólico e não 

literal. Pelo que concluímos, o facto é, há somente 
um Deus, que verdadeiramente o é por ser a sua 
natureza. Gálatas 4?8.

Nem mesmo Satanás é um Deus por natureza, 
ele é um anjo.

Há apenas um único ser a quem a Bíblia diz ser 
Deus verdadeiramente por natureza e este é o 
nosso Deus. Na pessoa de Cristo. "(I João 5?20)". 

Da mesma forma, temos pleno conhecimento de 
que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido 
entendimento para reconhecermos o Verdadeiro. 

E nós estamos vivendo naquele que é o Verda-
deiro, em seu Filho Jesus Cristo. 

Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna."

JOSÉ MANUEL
CORRESPONDENTE
Luanda-Angola
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CARNEIRO: Carta da Semana: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu erotismo e 
criatividade podem revitalizar agora a sua relação, o seu par 
gostará da surpresa. Saúde: Período estável. Dinheiro: Seja 

empenhado nas suas metas, por mais contratempos que surjam. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, 
aprenda a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de dores 
de cabeça fortes, que indicam que precisam de repousar 

mais. Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum 
dinheiro extra. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Converse com o seu par, seja honesto 
e sincero. Só assim se superam as diferenças! Saúde: 

Descanse sempre que o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais 
amável com aqueles que trabalham consigo.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Oiça mais o 
coração. Procure que o amor ilumine o seu caminho. Saúde: 
Cuide melhor da sua saúde espiritual, cultive pensamentos 

mais positivos. Dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma 
quebra inesperada. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Procure encontrar mais tempo para estar com as 
pessoas que ama. Saúde: Não cometa excessos alimentares. 
Dinheiro: As suas finanças precisam de uma gestão mais 

firme. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Não perca o contacto com as coisas mais 
simples da vida, valorize os momentos em família. Saúde: 
Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: 

Nada de marcante acontecerá, o que não significa que se pode deixar 
levar pelos impulsos consumistas. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa 
Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Os seus familiares precisam 
de maior atenção da sua parte. Seja carinhoso. Saúde: 
Cuidado com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer 

uma formação para desenvolver outras aptidões.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Não descarregue nas pessoas de quem 
mais gosta quando não se sente bem. Saúde: Procure fazer 
dieta, controle o que come. Dinheiro: Período pouco favorável 

para contrair empréstimos. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: Os seus amigos sentem saudades 
suas, retome o contacto com alguns deles respeitando 
as normas de segurança. Saúde: Evite muitos esforços 

físicos, atenda às necessidades do seu corpo. Dinheiro: O seu poder 
económico pode ter um decréscimo.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Poderá 
ter uma discussão com um elemento da sua família. Seja 
tolerante e compreensivo. Saúde: O cansaço será acentuado, 

tente relaxar. 
Dinheiro: A sua conta bancária anda em baixo, seja mais prudente nos 
gastos. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Seja honesto consigo próprio, não tenha 
receio de reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de 
vida. 

Saúde: Procure seguir hábitos mais saudáveis. Dinheiro: Tudo correrá 
dentro da normalidade neste campo. 
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. Amor: Procure cultivar a harmonia no ambiente 
familiar. Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está 
instável. Dinheiro: Está numa fase de renovação profissional. 

Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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Uma instituição vetusta 

El-Rei Filipe I, por alvará as-
sinado a 22 de fevereiro de 
1593, perfaz amanhã 430 

anos, que outorgou à Santa Casa 
da Misericórdia da Ribeira Grande os mesmos 
privilégios e liberdades de que gozavam o prove-
dor e irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa, confirmando o que D. Manuel de Gouveia, 8º 
bispo de Angra, a 14 de fevereiro do mesmo ano, 
autorizou a Irmandade da Misericórdia da Vila da 
Ribeira Grande, instituída no ano anterior.

Trata-se de uma vetusta Instituição Particular de 
Solidariedade Social, constituída na ordem canó-
nica, com o objetivo de praticar a solidariedade 
social em diversas frentes, mormente no apoio aos 
idosos, com o serviço de apoio ao domicilio e cen-
tros de dia, Centro de Atividades Ocupacionais no 
acolhimento de jovens portadores de deficiência, na 
Valência de Animação de Rua - Espaço Extremo, 
uma estrutura de acompanhamento de jovens dos 
12 aos 15 anos que se encontram em risco ou si-
tuação de exclusão socia, o CDIJ outra estrutura do 
mesmo género mas para jovens do 15 aos 21 anos, 
no Centro Ambiental – situado na Sede da Associa-
ção Agrícola, ATL,S, Creches e Jardins de Infância, 
a Ludoteca, uma Unidade de orientação Educativa 
na Vila de Rabo de Peixe, e ainda Loja Social, ges-
tão do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FEAD) a Cantina Social que todos os 
dias apoia pessoas com refeição quente e os Centros 
de Atendimento e acompanhamento psicossocial. 

O papel da Misericórdia da Ribeira Grande é reco-
nhecido em diversos âmbitos, ajudando os mais fra-
gilizados da comunidade, cuja abrangência vai da 
Ribeirinha até às Calhetas, tendo na Vila de Rabo 
de Peixe uma vasta ação dinamizadora que abarca 
uma expressiva franja da sua população. O reco-
nhecimento público da sua missão pode retratar-se 
num trabalho levado a cabo pela Revista Sábado 
que já considerou que a Santa Casa da Misericór-
dia da Ribeira Grande foi aquela que mais ajuda em 

Portugal, no âmbito das 387 Santas Casas da Mise-
ricórdia em todo o País. Aquela publicação divul-
gou a lista das instituições que apoiam mais pessoas 
diariamente.

Passados todos estes anos, as misericórdias devem 
continuar a estar preparadas para uma resposta rá-
pida às solicitações atuais das comunidades locais, 
pelo que é necessário que haja uma coordenação e 
cooperação intensa entre as entidades intervenien-
tes, poder local e IPSS, apelando igualmente para 
a responsabilidade social das empresas, o volunta-
riado e a cooperação dos diversos movimentos re-
ligiosos.

Ao Estado, como parceiro destas Instituições, cabe 
este papel social insubstituível e entendeu e bem 
que as Santas Casas, podem desempenhar melhor 
este papel com mais dedicação e humanismo, acres-
centado a tudo isto o voluntarismo dos seus órgãos 
sociais e a disponibilidade das suas estruturas físi-
cas. As Misericórdias enfrentam grandes desafios, 
que passam pela sua sustentabilidade e a inovação, 
pois vivemos novos tempos. Temos de estabilizar 
o que pode ser estabilizado e temos de olhar para 
o futuro, sempre com o espírito de misericórdia e 
compaixão, mas de forma renovada.

No entanto, há uma medida transversal que passa 
pela Região continuar a comparticipar estas insti-
tuições. Felizmente, este XIII Governo Regional 
tem olhado para as IPSS de forma diferente, indo ao 
encontro das suas necessidades, com financiamento 
público nunca antes registado.

No entanto, a intervenção das Misericórdias na 
área social tem que ser encarada de forma realista, 
gerindo eficazmente o património, bem como os re-
cursos humanos, com novas tecnologias de gestão 
e parcerias entre instituições, rentabilizando, desta 
forma, os seus recursos e renovando os seus órgãos 
sociais com elementos mais jovens e disponíveis 
para o voluntariado.

A celebração dos 430 anos da Santa Casa da Mise-
ricórdia da Ribeira Grande é com certeza um mo-
mento de júbilo, assinalando-se a criação de uma 
instituição com mais de quatro séculos de história 
e que tem sabido, como poucas, superar os desafios 
que lhe são colocados ao longo de todo este tempo.

FOTO DA SEMANA
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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

PIADINHAS

HORIZONTAIS: 
1.Voltaram a falar sobre os temas do povo. É adorado 
pelo elurófilo. 2. História. Extrair. 3.Rio que passa por 
São João da Madeira e desagua na Ria de Aveiro. Des-
guarnecido. Grande vontade. 4. Metade é de nacionais 
de países de risco no branqueamento de capitais (duas 
palavras juntas). 5. País do Médio Oriente. Porte. Doçu-
ra (fig.). 6. Poema lírico. Em grau mais elevado. 7. Alo-
jamento local. Capital da Eritreia. 8. Lírio. País africano 
cuja capital é Bamako. Décima sexta letra do alfabeto 
grego. 9. Disse a Zelensky, em Kiev, "não nos vamos 
embora". Fileiras. 10. Puzzle de origem chinesa de sete 
peças(um quadrado. um paralelogramo e cinco triângu-
los). Interjeição designativa de dúvida ou desconfiança. 
11. Furioso. Pequena esmola.
VERTICAIS: 
1. Sociedade Anónima. Que se refere à vida. Trabalha-
dor Independente. 2. Consentir. Beber em honra de al-
guém. 3. Doentio. "Só no badalo do(...) é que não há 
pulgas". 4. Prefixo (duas vezes). Completa. Aconselha 
população a ficar em casa devido a poeiras no ar. 5. 
Burro. Grande cuidado em qualquer serviço. 6. Traja. 
Irmã. 7. Cálice sagrado. Pedra circular e rotativa de 
moinho ou de lagar. 8. Lucília(...), procuradora-geral da 
República. Filhote. 9. Bonança. "lhe" + "O". 10. Bicicleta 
para duas ou mais pessoas. Terra alagadiça. 11.Reza. 
Atitude que leva a minimizar as normas morais.

CRUZADAS

Um advogado e um engenheiro estão a pescar no Cari-
be. O advogado comenta:
– Estou aqui porque a minha casa foi destruída num 
incêndio com tudo o que estava lá dentro. 
O seguro pagou tudo.
– Que coincidência! – diz o engenheiro. 
– A minha casa também foi destruída num terremoto e 
perdi tudo. E o seguro pagou tudo.
O advogado olha intrigado para o engenheiro e pergun-
ta: – Como é que fez para provocar um terremoto? 

A Emigração Açoriana foi e, ainda hoje em dia, 
é um marco significativo na vida de todos os 
açorianos: àqueles que vão, àqueles que fi-

cam, àqueles que vão e nunca mais voltam, àqueles 
que nascem cá e vão e àqueles que procuram saber 
mais sobre as suas raízes insulares. A emigração é 
uma parte importante de nós, que nos trás à tona 
sentimentos de esperança de uma vida melhor, de 
amargura por deixar familiares e amigos queridos 
para trás e de nostalgia ao podermos compartilhar 
os nossos costumes, tradições e histórias com as ge-
rações mais novas.

Múltiplos foram os países marcados pelo nosso povo. 
Como o Brasil, na sua maior parte para o Sul por vol-
ta de 1747, no início e metade do século XX para os 
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e a Norte, 
no Estado do Maranhão, a partir o século XVII. Até 
à presença açoriana no Uruguai, mais especificamente 
no departamento de Maldonado, cidade de San Car-
los, que foi fundada em 1763, por Pedro de Cevallos e 
um grupo de cerca de 150 famílias insulares. Passan-
do pelos Estados Unidos da América, que passou a ser 
um dos destinos prediletos de emigração açoriana em 
meados do século XIX. As Bermudas, que se tornaram 
o terceiro grande destino da emigração açoriana, a 
partir de 1849, com predominância micaelense.

Chegando a um dos atuais estados da América do 
Norte, as ilhas do Havai, que ofereciam condições de 

trabalho favoráveis o suficien-
te para se tornar um destino 
de emigração açoriana, nos fi-
nais do século XIX. E por fim, 
com acordos entre Portugal e 
Canadá, este se torna o último 
grande destino de emigração 
açoriana, cujo fluxo emigratório 
tornou-se sistemático por volta 
de 1953.

Em diferentes terras e países, 
a aprender uma língua comple-
tamente diferente da sua e a ter 
outras vivências, todavia sempre 
compartilhando os seus costu-
mes e tradições, muitos açoria-

Emigração Açoriana
nos acabaram por sair da sua terra-natal, porém estes 
sempre levaram os Açores no seu coração. É comum 
ver a celebração de vários eventos, festas e até Impérios 
de temática açoriana nestes países, onde a nossa gas-
tronomia, música e arquitetura marcam igualmente a 
sua presença.  O que podemos dizer é que os açorianos 
podem sair dos Açores, mas os Açores nunca irão sair 
dos açorianos. 

Azorean Emigration was, and still is today, a signifi-
cant milestone in the lives of all Azoreans: those who 
go, those who stay, those who leave and never come 
back, those who were born here and come back, and 
those who seek to learn more about their island roots. 
Emigration is an important part of us, bringing up 
feelings of hope for a better life, bitterness at leaving 
dear family and friends behind, and nostalgia at being 
able to share our customs, traditions, and stories with 
younger generations. Many were the countries marked 
by our people. Like Brazil, mostly to the South around 
1747, in the beginning and half of the 20th century to 
the states of São Paulo and Rio de Janeiro, and to the 
North, in the state of Maranhão, starting in the 17th 
century. Until the Azorean presence in Uruguay, more 
specifically in the department of Maldonado, city of 
San Carlos, which was founded in 1763, by Pedro de 
Cevallos and a group of about 150 island families.

Passing through the United States of America, which 
became one of the favorite destinations for Azorean 
emigration in the mid-19th century. Bermuda, which 
became the third major destination for Azorean emi-
gration, starting in 1849, with a predominance of Mi-
caelans. Arriving at one of the current North American 
states, the Hawaiian Islands, which offered working 
conditions favorable enough to become a destination 
for Azorean emigration, at the end of the 19th century.

And finally, with agreements between Portugal and 
Canada, this became the last great destination for Azo-
rean emigration, whose emigration flow became syste-
matic around 1953.

In different lands and countries, learning a language 
completely different from their own 
and having other experiences, but 
always sharing their customs and 
traditions, many Azoreans ended up 
leaving their homeland, but they al-
ways took the Azores in their hearts.

It is common to see the celebration 
of several Azorean-themed events, 
festivals and even empires in these 
countries, where our gastronomy, 
music and architecture also mark 
their presence. What we can say is 
that Azoreans may leave the Azores, 
but the Azores will never leave the 
Azoreans.



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 23 FÉVRIER, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 23RD OF FEBRUARY OF 2023

Agências de viagens

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

FONDATEURS: Elísio de Oliveira
 José S. Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins
ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEURS: Jorge Matos
 Francisca Reis
RÉDACTEURS: Mário Carvalho
 Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: 
 António Cabral
 Roberto Carvalho
JOURNALISTES
ET PHOTOGRAPHE:
 António Pedro Costa
 Hélder Dias
 Jorge Correia
 Hélio Bernardo Lopes
 Humberto Cabral
 João Arruda
 José de Sousa
 Manuel Neves
 Maria Helena Martins
 Mario Eugenio Saturno
 Maria da Conceição Brasil
 Pe. José Maria Cardoso
 Roberto Abarota
 Telmo Barbosa
 Tony Saragoça

4231-B, Boul. St-Laurent, 
Montréal, Québec, H2W 1Z4

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

E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

SYLVIO MARTINS

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras, paredes,
tijolos e pedras

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

www.rinoxgroup.com

O novo cozinheiro
do Clube Oriental

Eu estive muito oc-
cupado nos últimos 
tempos na prepara-

ção do escritório do jor-
nal A Voz de Portugal, acho que todos 
sabem que o escritório foi inundado o 
ano passado, e, já lá vão quase oite me-
ses a trabalhar em casa e correr para 
todos os lados aqui e lá. 

E, em breve vamos festejar a reabertura 
do escritório e vamos recomeçar a nossa 
missão, que é dar Voz a nossa comuni-
dade através do mundo.

Sempre estou ajudando aqui e lá na co-
munidade, e quando alguém pede aju-
da para resolver um problema. 90% do 
tempo acho uma ideia ou uma pessoa 
para ajudar.

Desta vez ajudei o Clube Oriental a ter 
uma pessoa sensacional para ajudar as 
suas festa. O senhor Henrique Laranjo 
sempre foi uma pessoa fora do normal 
porque ele tem um talento formidável. É 
uma pessoa que gosta de falar e é muito 
culto, mas o mais importante é que ele 

tem um o dom natural na arte culinária 
e tem um curículo bastante preenchido.

Falei com o presidente Gilberto Alves 
e os dois se entenderam para ser ele, o 
novo cozinheiro do Clube Oriental. 

Acho que todos vão ganhar nesta aven-
tura comunitária. Quero dar as boas-
-vindas ao Henrique Laranjo ao Clube 
Oriental na próxima festa vamos estar 
todos lá para saborear o que é bom e 
festejar com um grande artista. E, como 
diz sempre o presidente do Clube, To-
dos são bem-vindos. Todos os cami-
nhos vão dar ao Oriental.
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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

EMPREGOS

Raviolis salteados com cogumelos

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

MODO DE PREPARO: 1-Pré-aqueça 
o forno a 190 ºC. Forre um tabuleiro de 
forno com papel vegetal. 2- Coloque o 
presunto no tabuleiro e leve ao forno até 
que fique crocante. 3- Numa frigideira, 
aqueça o azeite com os dentes de alho 
picados e uma haste de alecrim. Deixe 
cozinhar 1 minuto e junte os cogume-
los. Envolva e cozinhe por 4 minutos. 
4-Enquanto isso, cozinhe os raviolis 
conforme as instruções da embalagem. 
5-Junte à frigideira os raviolis cozidos 
e escorridos. Envolva e cozinhe por 1 
minuto. 6-Tempere com flor de sal e pi-
menta a gosto, e junte o presunto em 
pedaços e folhas de alecrim.

INGREDIENTES: 1 emb. (100g) presunto serrano; 2 c. de sopa azeite; 2 
dente alho picado; 1 c. de sopa alecrim; 300g cogumelos; 2 emb. (500g) 
ravioli recheados com ricota e trufa; 1 c. de chá flor de sal: 1 q.b. pimenta

JOGO DAS DIFERENÇAS

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

Precisa-se de um padeiro para 
uma padaria italiana na zona NDG 
com experiência a tempo inteiro. 
Deve falar um pouco de inglês ou 

francês.
NICK: 514-267-4152

Precisa-se de pessoas para trabalhar na 
limpeza com experiência para a região 
de West Island, Pointe-Claire. Salário 

inicial 20,00$/h, seguro de grupo - RRSP 
- CNESST. Trabalho a partir das 17h.

Interessados  enviar CV para sandrag@
saronet.com ou pelo fax 450 978-9664

† ANTÓNIO PIRES
1951-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 16 de fevereiro de 
2023, com 71 anos de 
idade, senhor António Pires 
esposo da Sra. Maria de 
Fatima Lopes Gonçalves, 
natural de Vila Chã-
Santiago, Ponte da Barca, 
Portugal. Deixa na dor sua 
esposa, seus filhos Sergio 
(Sofia) e Bruno (Joyce), 
seu neto Anthony, sua neta 
Sabrina, seus irmãos(ãs) 
Manuel (Lurdes), Lurdes 
(Antonio), José (Grancinda), 
Carminda (José) e Maria 
(José), cunhados(as), 
sobrinhos(as), familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
4231, St-Laurent, Montréal, QC
www.memoria.ca, 514-277-7778 
Pedro Alves
O velório teve lugar terça-feira 21 de fevereiro de 2023 
das 17h às 22h. O funeral teve lugar quarta-feira 22 de 
fevereiro de 2023 às 11h30 na igreja Santa Cruz e foi 
sepultado no cemitério Repos St-Francois D’Assise. 
A missa de 7e dia sera celebrada quinta-feira 23 de 
fevereiro de 2023 às 18h30. A familia vem por este meio 
agradecer a toda as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

Procura-se pessoa para assistir um casal de idosos. 
A tarefa é assistir a senhora idosa na ajuda do seu 
marido com Alzheimer que não está num estado 
avançado.
As tarefas incluem: 
 - ajuda na limpeza
 - higiene pessoal, ajuda no banho
 - supervisão
 - exercício
 - acompanhamento a andar.

DINIS: 514-400-6942

EMPREGOS
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 54 23 17 3 3
2-Man. City 52 24 16 4 4
3-Man. United 49 24 15 4 5
4-Tottenham 42 24 13 3 8
5-Newcastle 41 23 10 11 2
6-Fulham 38 24 11 5 8
7-B&H Albion 35 22 10 5 7
8-Liverpool 35 22 10 5 7
9-Brentford 35 23 8 11 4
10-Chelsea 31 23 8 7 8
11-Aston Villa 28 23 8 4 11
12-Crystal Palace 26 23 6 8 9
13-N. Forest 25 23 6 7 10
14-Leicester City 24 23 7 3 13
15-Wolverhampton 23 23 6 5 12
16-Everton 21 23 5 6 12
17-Bournemouth 21 23 5 6 12
18-West Ham 20 23 5 5 13
19-Leeds United 19 23 4 7 12
20-Southampton 18 23 5 3 15

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 62 23 20 2 1
2-Internazionale 47 23 15 2 6
3-Roma 44 23 13 5 5
4-Milan 44 23 13 5 5
5-Lazio 42 23 12 6 5
6-Atalanta 41 23 12 5 6
7-Juventus 32 23 14 5 4
8-Bologna 32 23 9 5 9
9-Torino 31 23 8 7 8
10-Udinese 30 23 7 9 7
11-Monza 29 23 8 5 10
12-Empoli 28 23 6 10 7
13-Lecce 27 23 6 9 8
14-Fiorentina 25 23 6 7 10
15-Sassuolo 24 23 6 6 11
16-Salernitana 21 23 5 6 12
17-Spezia 19 23 4 7 12
18-Hellas Verona 17 23 4 5 14
19-Sampdoria 11 23 2 5 16
20-Cremonese 9 23 0 9 14

 P J V E D
1-Paris SG 57 24 18 3 3
2-Marseille 52 24 16 4 4
3-Monaco 50 24 15 5 4
4-Lens 49 24 14 7 3
5-Rennes 43 24 13 4 7
6-Lille 41 24 12 5 7
7-Lorient 39 24 11 6 7
8-Nice 38 24 10 8 6
9-Lyon 35 24 10 5 9
10-Stade de Reims 34 24 7 13 4
11-Toulouse 32 24 9 5 10
12-Clermont 30 24 8 6 10
13-Nantes 28 24 6 10 8
14-Montpellier 26 24 8 2 14
15-Strasbourg 21 24 4 9 11
16-Brest 20 24 4 8 12
17-Troyes 19 24 4 7 13
18-Auxerre 18 24 4 6 14
19-AC Ajaccio 18 24 5 3 16
20-Angers 10 24 2 4 18

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. München 43 21 12 7 2
2-B. Dortmund 43 21 14 1 6
3-Union Berlin 43 21 13 4 4
4-SC Freiburg 40 21 12 4 5
5-RB Leipzig 39 21 11 6 4
6-E. Frankfurt 38 21 11 5 5
7-Wolfsburg 30 21 8 6 7
8-B. M´gladbach 29 21 8 5 8
9-Mainz 29 21 8 5 8
10-B. Leverkusen 27 21 8 3 10
11-W. Bremen 27 21 8 3 10
12-FC Köln 26 21 6 8 7
13-FC Augsburg 24 21 7 3 11
14-Stuttgart 19 21 4 7 10
15-Hoffenheim 19 21 5 4 12
16-VfL Bochum 19 21 6 1 14
17-Hertha BSC 17 21 4 5 12
18-Schalke 04 13 21 2 7 12

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 59 22 19 2 1
2-Real Madrid 51 22 16 3 3
3-Real Sociedad 43 22 13 4 5
4-Atlético Madrid 41 22 12 5 5
5-Real Betis 37 22 11 4 7
6-Rayo Vallecano 34 22 9 7 6
7-Athletic 32 22 9 5 8
8-Mallorca 31 22 9 4 9
9-Villarreal 31 22 9 4 9
10-Osasuna 30 22 8 6 8
11-Girona 27 22 7 6 9
12-Sevilla 25 22 6 7 9
13-Valladolid 24 22 7 3 12
14-Espanyol 24 22 5 9 8
15-Celta de Vigo 24 22 6 6 10
16-Almería 22 22 6 4 12
17-Cádiz 22 22 5 7 10
18-Getafe 22 22 5 7 10
19-Valencia 20 22 5 5 12
20-Elche 9 22 1 6 15

Espanha
Liga Santander

OITAVOS-DE-FINAL 1ª Mão    2ª Mão
Milan  -  Tottenham    1-0 08/03  15:00
Paris SG  -  Bayern München    0-1 08/03  15:00
Club Brugge  -  Benfica    0-2 07/03  15:00
B. Dortmund  -  Chelsea    1-0 07/03  15:00
Liverpool  -  Real Madrid    2-5 15/03  15:00
Eintracht Frankfurt  -  Napoli    0-2 15/03  15:00
RB Leipzig  -  Man. City    1-1 14/03  15:00
Internazionale  -  FC Porto    1-0 14/03  15:00

PLAY-OFF 1ª Mão    2ª Mão
Ajax  -  FC Union Berlin    0-0 23/02  15:00
Red Bull Salzburg  -  Roma    1-0 23/02  15:00
Barcelona  -  Man. United    2-2 23/02  15:00
Shakhtar Donetsk  -  Rennes    2-1 23/02  15:00 
Sporting  -  Midtjylland    1-1 23/02  12:45
Sevilla  -  PSV    3-0 23/02  12:45 
Juventus  -  Nantes    1-1 23/02  12:45
Bayer Leverkusen  -  Monaco    2-3 23/02  12:45

Ranking UEFA: o taco a taco na época
que é um problema para Portugal
Portugal está taco a taco com os Países Bai-

xos na temporada 2022/23, no que toca ao 
ranking UEFA.

Os clubes portugueses e os neerlandeses têm, a meio 
desta jornada europeia, precisamente o mesmo coefi-
ciente, mas isso acaba por ser um problema para a I 
Liga e não para a Eredivisie. Os Países Baixos ocupam 
a sexta posição do ranking, o que significa que na tem-
porada 2024/25 terão direito a três vagas na Liga dos 
Campeões (2+1 pela qualificação). Já Portugal terá di-
reito a duas: o campeão diretamen-
te, o segundo classificado através 
da qualificação. Os clubes portu-
gueses até fizeram mais pontos 
(63) do que os neerlandeses (52,5) 
esta temporada. Mas como tem de 
se dividir essa pontuação pelo nú-
mero de equipas com que as ligas 
iniciaram a época na Europa (Por-
tugal 6, Países Baixos 5) essa dife-
rença desaparece.

FC Porto e Benfica são os resistentes
portugueses na Liga dos Campeões 2022/23
 Os 10.500 de coeficiente que os dois países partilham 

são, portanto, uma má notícia para Portugal, que tem 
de encurtar distância no ranking a cinco anos e não está 
conseguir fazê-lo. Pior ainda é perceber que, perante o 
estado atual, quando a próxima época começar, a dis-
tância será ainda maior. É simples de ver: no quadro 
abaixo  a temporada de 2018/19 desaparece e, como se 
nota, Portugal teve aí uma melhor época que os Países 
Baixos. Assim, uma diferença que neste momento é 
de 56.900 vs 54.216 (+2.684) a favor dos neerlandeses, 
passa a 48.3300 vs 43.316 (+5,018). O ranking UEFA 
a 21 de fevereiro de 2023 (antes dos jogos desta terça-
-feira). Portugal tem quatro equipas ainda na UEFA, 
tal como os Países Baixos. Feyenoord e AZ Alkmaar 
estãp apurados para os oitavos de final da Liga Europa 
e da Liga Conferência. O PSV perdeu por 3-0 na pri-
meira mão do play-off da Liga Europa com o Sevilha e 
o Ajax empatou 0-0 com o Union Berlim. O Sporting, 
recorde-se, empatou com o Midtjylland em casa 1-1 e 
o Sp. Braga foi goleado pela Fiorentina. 

O Benfica tem bem encaminhada a passagem aos 
quartos de final da Champions após bater o Club Bru-
gge por 2-0 e falta o FC Porto entrar em campo. À luz 

dos números, escusado será dizer que qualquer ponto 
amealhado é de capital importância para, pelo menos, 
não se perder a temporada para os Países Baixos. 

O cenário para as próximas temporadas
Em 2023/24, Portugal vai manter os mesmos acessos 

à Liga dos Campeões e às restantes provas europeias. 
Ou seja, será igual ao que sucedeu na atual temporada. 
Três vagas na Champions, mais uma de Liga Europa 
e duas na Liga Conferência. Porém, para 2024/25, as 
coisas mudam. Não só pela probabilidade já descrita 

acima de se perder o sexto lugar 
para os neerlandeses. Se isso acon-
tecer, Portugal coloca duas equi-
pas na Liga dos Campeões - uma 
co acesso direto à fase de grupos, 
outra a ter de jogar a qualificação 
- outras duas na Liga Europa (ven-
cedor da Taça na fase de grupos, 
terceiro classificado na qualifica-
ção*) e uma quinta vaga destinada 
à qualificação da Liga Conferência. 

A UEFA promoveu, no entanto, algumas alterações ao 
acesso às provas europeias que têm a ver com o novo 
formato que as provas, nomeadamente a Champions 
League, vão ter: a UCL passará a 36 equipas em vez das 
atuais 32. Assim, essas quatro equipas adicionais têm 
acesso do seguinte modo:
• o quinto país do ranking (atualmente e historica-

mente a França) passa a colocar três equipas de for-
ma direta na primeira fase da Liga dos Campeões

• na qualificação dos clubes campeões nacionais, há 
mais uma vaga, passam de quatro para cinco

• dois lugares adicionais atribuídos aos dois países 
com melhor desempenho na época anterior (nú-
mero de pontos dessa temporada a serem divididos 
pelo número de equipas que esse país tinha a par-
ticipar)

Ou seja, se este sistema estivesse em vigor, estas duas 
vagas de desempenho por país seriam, neste momento, 
para Inglaterra e Alemanha. Isto porque em 2022/23, 
a performance por campeonato lê-se como no quadro 
abaixo. Mas se pensa que a temporada termina sempre 
com os Big5 na frente, recorde-se que em 2021/22 o 
primeiro lugar foi para Inglaterra, mas o segundo cou-
be aos Países Baixos.
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1-Benfica 56 21 18 2 1 54 13
2-FC Porto 51 21 16 3 2 48 12
3-SC Braga 49 21 16 1 4 47 20
4-Sporting 41 21 13 2 6 43 23
5-Vitória SC 34 21 10 4 7 19 20
6-Casa Pia AC 32 21 9 5 7 18 20
7-FC Arouca 30 21 8 6 7 24 31
8-Boavista 26 21 7 5 9 24 34
9-FC Vizela 26 21 7 5 9 23 21
10-GD Chaves 26 21 6 8 7 21 27
11-Portimonense 26 21 8 2 11 18 27
12-Rio Ave 24 21 6 6 9 20 25
13-FC Famalicão 24 21 7 3 11 21 29
14-Gil Vicente 23 21 6 5 10 21 28
15-Estoril Praia 22 21 6 4 11 19 29
16-Santa Clara 15 21 3 6 12 15 29
17-Marítimo 13 21 3 4 14 14 39
18-Paços de Ferreira 12 21 3 3 15 15 37

 PTS  J V E    D GM   GS

21ª JORNADA
17/02 Gil Vicente 1-1 FC Vizela
18/02 Portimonense 2-1 Marítimo
  Estoril Praia 1-3 P. Ferreira
  FC Porto 1-0 Rio Ave
19/02 Santa Clara 1-3 Famalicão
  SC Braga 2-0 FC Arouca
  Casa Pia AC 0-0 Vitória SC
20/02 GD Chaves 2-3 Sporting
  Benfica 3-1 Boavista

22ª JORNADA
24/02 Famalicão 15:15 Portimonense
25/02 FC Arouca 10:30 Casa Pia AC
  Marítimo 13:00 Santa Clara
  FC Vizela 15:30 Benfica
26/02 Rio Ave 10:30 GD Chaves
  P. Ferreira 13:00 Boavista
  FC Porto 15:30 Gil Vicente
27/02 Sporting 14:00 Estoril Praia
  Vitória SC 16:15 SC Braga

21ª JORNADA
17/02 CD Tondela 1-1 A. de Viseu
18/02 FC Penafiel 1-1 SC Covilhã
  Trofense 2-1 UD Oliveirense
  Feirense 1-2 Vilafranquense
  FC Porto B 1-2 Est. Amadora
19/02 Nacional 1-2 Leixões
  Moreirense 4-1 B SAD
 Farense 1-0 CD Mafra
  Benfica B 1-2 Torreense

22ª JORNADA
24/02 Trofense 13:00 FC Penafiel
25/02 Torreense 6:00 A. de Viseu
  Leixões 9:00 Benfica B
  Oliveirense 10:30 Moreirense
26/02 Vilafranquense 11:00 FC Porto B
  CD Mafra 11:00 Feirense
  B SAD 14:00 Nacional
  SC Covilhã 14:00 Farense
  E. Amadora 10:30 CD Tondela

1-Moreirense 49 21 15 4 2 43 19
2-Est. Amadora 40 21 10 10 1 35 21
3-Farense 38 21 11 5 5 34 25
4-Académico de Viseu 35 21 9 8 4 35 26
5-Vilafranquense 33 21 9 6 6 29 23
6-UD Oliveirense 28 21 7 7 7 30 31
7-Leixões 27 21 7 7 7 21 21
8-Feirense 27 21 6 9 6 27 26
9-FC Porto B 27 21 7 6 8 27 24
10-CD Tondela 27 21 5 12 4 23 20
11-FC Penafiel 27 21 6 9 6 21 23
12-Torreense 27 21 8 3 10 18 24
13-Benfica B 26 21 7 5 9 36 37
14-CD Mafra 21 21 5 6 10 26 36
15-Nacional 21 21 5 6 10 23 27
16-B SAD 20 21 5 5 11 30 41
17-Trofense 19 21 5 4 12 17 34
18-SC Covilhã 15 21 3 6 12 17 34

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

FINAL
Sporting  0-2  FC Porto 

OITAVOS-DE-FINAL
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  4-1  B SAD
 Académico de Viseu  0-1  FC Porto
09/02 Casa Pia AC  2-5  Nacional
 SC Braga  1-1 (5-4 G.P) Benfica
MEIAS-FINAIS 1ª mão 2ª mão
FC Porto-FC Famalicão 25/04  15:45 03/05  15:45
Nacional-SC Braga 03/05  15:45           ---

CHAMPIONS: INTER  1-0  FC PORTO

Na Europa dos milhões
é o banco que faz a diferença
O FC Porto perdeu com o Inter (1-0), mas saiu 

vivo esta noite de Milão e pronto para a des-
forra a 14 de março no Dragão.

Um golo de Lukaku nos cinco minutos finais, quando 
os dragões enfrentavam com menos um homem o as-
salto final interista, acabou por derrubar a resistência 
dos campeões nacionais.

A diferença esteve e está no banco. É por aí que se 
decidem estes jogos de milhões (vale 10,6 milhões de 
euros a passagem) na alta roda do futebol europeu.

Nos dois sentidos. Se, por um lado, Sérgio Conceição 
é mais treinador do que Simone Inzaghi e soube con-
trolar o jogo em casa do adversário, sobretudo na se-
gunda parte, por outro, a verdade é que o Inter tem um 
plantel de luxo. Assim sendo, no aperto, lançou para 
o jogo ilustres internacionais de seleções europeias 
como Lukaku, Brozovic, Gosens ou Dumfries.

Conceição bem podia olhar para o lado que não tinha 
sequer parecido para conter o ímpeto dos transalpinos.

Ainda assim, o técnico portista teve boas notícias 
logo de início, como antecipara na antevisão: Otávio, 
Galeno e Uribe recuperaram fisicamente e foram titu-
lares. Galeno saiu lesionado (aos 51m) para dar lugar 
ao também recuperado Evanilson, Otávio foi expulso 
por acumulação (aos 78m) – vai falhar a segunda mão 
– e Uribe fez um jogão durante 90 minutos.

SÃO DIOGO, O MILAGREIRO
A verdade é que o FC Porto entrou a pressionar a saí-

da de bola e a espaços controlou o jogo na primeira 
parte. Acabaria por ser salvo por São Diogo Costa, que 
com uma defesa incrível «de andebol» evitou o golo 
dos italianos quase em cima do intervalo.

Com o segundo tempo, o 4-4-2 do FC Porto esten-
deu-se e colocou em dificuldades o 3-5-2 de um Inter 
que teve em Barella e Çalhanoglu os mais influentes na 
zona intermediária, enquanto Lautaro Martínez cole-
cionava desperdícios. Aos 57m, em três tentativas no 
mesmo lance o FC Porto não conseguiu de forma ina-
creditável desfeitear Onana: Zaidu falhou duas vezes, 
Taremi uma. E o iraniano teve mais um par de oca-
siões para chegar ao golo (remates aos 55m e 74m), 
antes de sair fatigado numa altura em que Conceição 
decidiu-se por pôr trancas à porta, colocando Wende-
ll a fechar na esquerda à frente de Zaidu para segurar 
nos momentos finais.

Não chegou para segurar o nulo, porque aos 86m o 

irrequieto Barella, que visou por várias vezes a baliza 
azul e branca, acabou por descobrir Lukaku no meio 
dos centrais, com o belga a acertar primeiro no pos-
te antes de emendar para o golo que fez a diferença 
no marcador. Logo em seguida Diogo Costa voltou a 
ser milagreiro ao defender com a cara uma bomba de 
Lukaku. O FC Porto voltou a perder, 22 jogos depois. 
Num jogo em que acabou por ter menos remates (18-
10), menos posse de bola (57%-43%) e menos felicida-
de também.

O castigo, ainda assim, não retira a esperança ao FC 
Porto na qualificação. Dentro de três semanas há uma 
desforra marcada para o Dragão. Mesmo que possa 
não ter argumentos para um recital, sem Otávio a pe-
gar na batuta, este FC Porto não se cansa de provar que 
jamais vira a cara à luta.

FC Porto: Otávio vê cartão vermelho 
pela primeira vez na carreira
O médio do FC Porto, Otávio, viu o primeiro 

cartão vermelho da carreira ao ser expulso 
na derrota do FC Porto em casa do Inter de 

Milão, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final 
da Liga dos Campeões.

O internacional português viu cartão amarelo aos 
41 minutos após uma confusão com Dimarco e, aos 
78, depois de um pisão em Çalhanoglu, recebeu o se-
gundo amarelo e consequente ordem de expulsão, algo 
inédito em 385 jogos como sénior.

Recorde-se que, na segunda mão, a 14 de março, o 
FC Porto recebe o Inter sem poder contar com Otávio.
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Portugal vence Camarões e está pela primeira vez no Mundial feminino
Portugal está, pela primeira vez na sua história, 

num Mundial feminino de futebol!
A seleção nacional venceu esta quarta-feira os 

Camarões, por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, 
na decisão do play-off intercontinental, num jogo so-
frido e só resolvido em tempo de compensação, com 
uma grande penalidade apontada por Carole Costa, 
aos 90+4m.

Num jogo em que se adiantou no marcador na pri-
meira parte por Diana Gomes e no qual enviou três 
bolas aos postes, Portugal sofreu o empate numa rara 
ocasião dos Camarões aos 89 minutos, mas ainda foi a 
tempo de evitar o prolongamento e alcançar um feito 
histórico. Portugal entrou perigoso e podia ter marca-
do logo aos três minutos, num cabeceamento de Kika 
Nazareth, ao poste, mas chegou mesmo à vantagem 
na primeira parte, aos 22 minutos. Diana Gomes fez o 

1-0, após um livre de Kika ao poste.
A seleção comandada por Francisco Neto podia ter 

aumentado a vantagem ao longo do encontro e teve 
nova bola ao ferro já na segunda parte, por Andreia 
Norton, aos 51 minutos, mas a vantagem foi-se man-
tendo tangencial e os Camarões, depois de um golo 
anulado ao minuto 83, conseguiram empatar por 
Nchout, aos 89 minutos.

Contudo, já dentro dos nove minutos de compensa-
ção dados, Portugal dispôs de uma grande penalidade, 
confirmada pela árbitra do jogo através das imagens 
do vídeo-árbitro, por bola no braço de uma camarone-
sa, após remate de Andreia Jacinto.

Da marca dos 11 metros, Carole Costa fez o 2-1 final, 
com um remate rasteiro e colocado para a esquerda da 
guarda-redes da seleção africana.

No final, lágrimas, abraços e muitas emoções no rel-
vado do Estádio Waikato, pelas 21h30 locais (08h30 
em Portugal Continental), ao som de «Melhor de 
Mim», de Mariza. 

Portugal vai estar no Mundial 2023, que se realiza na 
Nova Zelândia e na Austrália, de 20 de julho a 20 de 
agosto, tendo como adversários Estados Unidos, Viet-
name e Países Baixos.


