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PENSAMENTO DA SEMANA

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.

Português
Português

saudade
saudadePortuguêsPortuguês

PortuguêsPortuguês
Para quê aprender

Português? saudade
saudadePara saber o que é a

saudade. 

O Núcleo dos Combatentes procura o seu guião que no Verão passado um elemento seu 
após uma cerimónia na Igreja de SantaCruz, o deixou a giardar na casa ou comércio de um 
amigo. O problema é que esse elemento faleceu sem dizer onde guardou o guião. Agradece-
-se ao amável que lhe deu guarida de telefonar para Francisco Salvador Tel.363-6167 ou 
Raul Mesquita Tel.450-686-2556.

A CORRIDA AO VISTO D7

A decisão anunciada do gover-
no de Portugal de suspender 
a imigração por investimen-

to, mais concretamente a concessão dos vistos gold, 
programa de cidadania e residência concedidos a 
investidores no nosso país, tem por base mitigar os 
efeitos da especulação imobiliária e aliviar a escassez 
de habitações, que se faz sentir em todo o país.

As reações à decisão governativa fizeram-se logo sen-
tir, especialmente junto daqueles que se preparavam 
para requerer autorização de residência ao abrigo dos 
ditos visto gold, passando muitos dos requerentes a 
candidatar-se a outros pedidos de autorização para re-
sidir em Portugal que estão em vigor, como é o caso do 
visto D7, como abaixo se indica.

É sabido, que nem sempre era preciso um investimen-
to avultado ou atividade económica para ter residência 
em Portugal. Neste contexto, destacamos o Visto de 
Rendimento Passivo, também conhecido como “Visto 
tipo I” ou “Visto D7”. No fundo, trata-se de um Vis-
to destinado a quem pretenda mudar a sua residência 
para Portugal e que consiga comprovar que possui ren-
dimentos suficientes para sustentar a sua vida no país. 
Na sua maioria, os aplicantes a este tipo de visto são 
reformados, com pensões estrangeiras e que se sentem 
atraídos pelo clima português, qualidade de vida, ex-
periências gastronómicas e povo calorento. Outros fa-
tores atrativos passam pelo acesso ao sistema de saúde 
português, às garantias ao direito e aos tribunais e a 
possibilidade de Reagrupamento Familiar.

O Visto D7 permite ao titular obter uma autorização 
de residência em Portugal pelo período de 2 anos, po-

dendo depois ser renovado por um período de 3 anos 
e, ao fim de 5 anos, abre-se a possibilidade de o re-
querente adquirir uma autorização de residência per-
manente ou, até mesmo, a nacionalidade portuguesa. 
Exige-se, porém, um tempo mínimo de permanência 
em Portugal de 6 meses consecutivos ou 8 meses in-
tercalados. Algumas das principais vantagens da sua 
adesão são 

Como já referido, um dos requisitos necessários é a 
comprovação de rendimentos mínimos previstos por 
lei, que lhe deverão possibilitar a residência em Por-
tugal por um período não inferior a 12 meses. Assim, 
por exemplo, e tendo em conta o salário mínimo na-
cional de 760 Euros/mês, para um adulto, exige-se que 
comprove um rendimento mínimo anual de 9120 eu-
ros. 

Para além deste comprovativo de rendimentos (cujos 
montantes poderão ser provenientes de reformas, 
rendas ou qualquer outro meio que ateste a sua sub-
sistência autónoma), são ainda necessários outros do-
cumentos nomeadamente passaporte ou outro docu-
mento de viagem válido; requerimento para consulta 
do registo criminal português pelo Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras (SEF); certificado de registo crimi-
nal do país de origem ou do país onde o requerente 
resida há mais de um ano. 

O pedido de autorização de residência por parte de 
estrangeiros ao abrigo do chamado visto D7, disparou 
na última semana e, nessa medida os efeitos pretendi-
dos de refrear a compra desenfreada de propriedades 
em Portugal por parte de estrangeiros, poderão não 
ser atingidos, uma vez que com o pedido de autori-
zação os requerentes terão de ser titulares ou de um 
contrato de arrendamento ou de habitação própria 
permanente. 

Reunião dos Romeiros, sábado 11 de Março, às 15H00, no salão da Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima de Laval, sobre a ROMARIA deste ano. Seria bom, que todos os irmãos 
Romeiros, interessados em participar, estejam presentes neste encontro em que serão 
apresentados os novos responsáveis. 

PENSAMENTO DA SEMANA

SER MULHER
Ser mulher

É ser esposa e companheira
Amante terna  e fagueira

Que o amor sabe entender
Ser mulher

É ser mãe e conselheira
Dedicada  de alma inteira
A que devota o seu ser.

Ser mulher
É ser do lar timoneira

Na doença a enfermeira
É dar mais que receber

Ser mulher
É ser fonte de existência
Que cala a voz da ciência
A  força de ser mulher...

 
Ser mulher não é somente

A figura e a fulgência
É muito mais transcendente

Do que essa mera aparência.
 

Ser mulher é ter coragem
De pôr fim à injustiça

Dessa  humilhante imagem
Que outrora a fez submissa.

 
Ser mulher é dizer não
Ao abuso e violência
À vil  discriminação

E à austera prepotência.
 

Ser mulher é procurar
O direito à igualdade

E sem tabus comungar
Tudo com justa equidade

 
Ser mulher é esse alguém

Avó, neta, irmã ou filha
Devotada esposa e mãe

Que o seu amor compartilha.
 

Ser mulher é sim lutar
Para ser compreendida
E sem medo conquistar
Os seus direitos na vida.

Euclides Cavaco
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Fantasias e fruta

O problema da Habitação é um 
flagelo que se desenha desde 
há vários anos, para não di-

zer mesmo décadas, debaixo do olhar 
desatento de governos e populações. 

Infelizmente é um problema que acaba por ser arma 
de arremesso política devido ao fácil ofuscamento 
que se pode criar com ideologias mais ou menos po-
pulistas. A Habitação é um tema complexo, de vasta 
amplitude que depende das sociedades e sua cultura, 
e também das circunstâncias individuais de cada ci-
dadão. 

A forma como se encara a Habitação não é a mesma 
no Japão, em Portugal, no Canadá ou entre os países 
africanos. A própria assimetria de desenvolvimento 
dentro de cada nação dita formas diferentes de encarar 
a Habitação, obrigando-nos a aceitar que a realidade da 
Habitação é dependente de muitas variáveis, variando 
também com o tempo e evolução das sociedades. A 
Habitação é um ponto fulcral de dignidade humana, 
de cuidado mútuo entre individuo e sociedade. Entre 
os indivíduos nesta situação, há uma panóplia imen-
sa: os sem abrigo, os de fraco rendimento, os com difi-
culdades de saúde física e/ou mental, dependência de 
drogas, crianças ou adultos até aos idosos, ou mesmo o 
cidadão médio ou os afortunados da vida, vemos assim 
que a lista é extensa pelo que o problema da Habitação 
se adensa e torna-se complexo. Para problemas com-
plexos e dependentes de muitas variáveis é um erro 
cair em receitas milagrosas, em fogos fátuos da media-
tização alimentados pela voraz paixão ideológica que 
analisa sempre a realidade sobre o seu próprio ponto 
de vista e nunca sobre a realidade em si. O problema da 
Habitação tem vindo a agravar-se e nos países desen-
volvidos praticamente nenhum lhe escapa. Recente-
mente em Portugal o atual governo, também para criar 
nova distração, mas não duvidarei da sua intenção de 
intervir no problema, apresentou uma série de medidas 
(programa Mais Habitação) que mais uma vez algumas 
chocam com a realidade. Uma das maiores polémicas 
é a ação do governo junto das chamadas casas devo-
lutas, cuja única definição que encontrei é do decreto-
-lei 159/2006 de 8 de Agosto, preparando-se o governo 
para alegadamente tomar “posse administrativa” das 
mesmas casas devolutas para as colocar no mercado, 
através de um processo de arrendamento coercivo ao 
proprietário e subarrendamento a um locatário. A que 
propósito vem isto, muitos perguntarão? Há um núme-
ro que tem sido badalado na comunicação social, e nos 
media sociais vezes sem conta, cerca de 723.000 casas 
desocupadas ou vagas, pelos dados do INE (Instituto 
Nacional de Estatística). Com este número os arautos 
da redistribuição gratuita levantaram-se de imediato 
em uníssono apelando à disponibilização dessas casas, 
claro está, a preços módicos. Mas destas casas não se 
percebe o que quer dizer desocupadas pois muitas esta-
rão já no mercado de arrendamento ou de venda (cerca 
de 350.000, número veiculado nos media com base no 
INE). Mas voltando à definição de casa devoluta no de-
creto-lei anteriormente indicado, verificamos que mui-
tas casas ficam fora dessa definição: casas de férias, de 
emigrantes, de trabalhadores no estrangeiro que man-
tenham residência fiscal, entre outros, pelo que núme-
ro acima deverá ser ainda bastante inferior. Tendo em 
conta que, pelo dito decreto-lei 159/2006, é da respon-
sabilidade dos municípios identificar as casas devolutas, 
segundo o portal idealista.pt (https://www.idealista.pt/
news/financas/fiscalidade/2022/03/25/51546-imi-de-
-casas-devolutas-24-camaras-cobram-taxa-a-triplicar) 
apenas 4188 imóveis foram identificados como devolu-

tos para segundo a lei sofrerem uma triplicação do IMI 
(Imposto Municipal sobre Imóveis). Repito o número: 
4188 imóveis!!! É com estes imóveis que pretendem 
resolver o problema da habitação em Portugal? Claro 
que não. Trata-se apenas de foguetório para inflamar as 
hostes ideológicas, deixando mais uma vez a realidade 
para trás e consequentemente a realidade do problema. 
O caso concreto de Portugal tem algumas particulari-
dades que devem ser salientadas. A primeira, e mais 
importante a meu ver, é que a sociedade portuguesa é 
uma sociedade essencialmente virada para a proprie-
dade pois permite a criação de património próprio, e 
portanto, o parque habitacional é constituído de longe 
por proprietários de pequena e média dimensão. Por-
tugal está longe de ter proprietários como em alguns 
países europeus que possuem milhares de imóveis em 
carteira. O segundo aspeto importante é que temos 
muito imobiliário disponível em zonas de fraco de-
senvolvimento económico, no interior em particular, 
algum até de interesse histórico, que acaba por se de-
gradar devido à dificuldade ou mesmo impossibilida-
de de render o suficiente para a sua reabilitação. Aqui 
entra nitidamente a falta de reformas que promovam e 
dinamizem o desenvolvimento económico no interior 
do país. Terceiro aspeto, que tem alguma ligação com 
o primeiro, é que a dinamização de alguns tecidos ur-
banos foi feita muito à conta do alojamento local, alvo 
predileto deste governo, que aparentemente e ironica-
mente prefere dar prioridade a grandes grupos econó-
micos que batem recordes de aberturas de hotéis em 
Portugal em detrimento do pequeno proprietário que 
aproveita algumas economias ou mesmo património 
familiar para aumentar os seus já parcos rendimentos. 
Naturalmente o alojamento local tem que obedecer a 
regras, mas não será da competência das autarquias in-
tervir neste particular, já que se fala tanto de descentra-
lização? Há medidas positivas? Sim, algumas, ligadas 
com o cumprimento de prazos e simplificação munici-
pais e a bonificação de juros para famílias carenciadas, 
se se vierem a concretizar. Irá este programa resolver 
o melhorar o panorama habitacional em Portugal? Re-
solver não, melhorar tenho muitas dúvidas. Para além 
do princípio de imposição sobre a propriedade privada, 
cuja constitucionalidade será difícil de passar tal como 
foi apresentada, os números falam por si. Vejo muitos 
jovens nos media sociais apresentarem inúmeros casos 
de apartamentos para arrendar em Lisboa com preços 
que não podem pagar. E queixam-se, lamentam-se, 
quase que chamam de ladrões aos proprietários esque-
cendo-se que os proprietários também usam o seu ca-
pital a custo de mercado para financiar esses imóveis 
como segunda fonte de rendimento, como se isso fos-
se um crime de lesa-majestade. Pergunto-me muitas 
as vezes porque não exigem eles ao atual e anteriores 
governos medidas que melhorem os seus rendimentos 
para assim possam aceder a melhores propriedades? 
Não, o queixume, um desporto bastante valorizado 
mas de resultados duvidosos, é o fácil meio de dar azo 
à sua própria frustração, direcionado ao alvo errado e 
portanto incapaz de trazer qualquer melhoria à realida-
de de que eles próprios se queixam. São muito poucos 
que começando a vida obtêm de imediato a casa dos 
seus sonhos, e como muitos outros cidadãos, tiveram 
que começar por casas alugadas, mais pequenas, mais 
afastadas dos centros, partindo a pouco e pouco até 
chegarem a um compromisso que os satisfaça. O que se 
observa em Portugal em particular é um grupo de cida-
dãos, constituído principalmente por jovens na sua vin-
tena ou trintena, que exigem tudo como se a sociedade 
lhes devesse promessas infindáveis, onde nem o direito 
à propriedade privada é tido em consideração sem se 
terem em conta que minam o seu próprio propósito. 
João Miguel Tavares no Público, num artigo intitulado 

“Costa quer Mais Habitação. Eu queria menos socialis-
mo” refere um facto histórico interessante onde, após 
uma nova lei do governo britânico taxando a cidra, 
implicando a vistoria de propriedade privada, William 
Pitt discursou em 1763: “Na sua cabana, o mais pobre 
dos homens desafia todas as forças da Coroa. (A caba-
na) pode ser frágil – o telhado pode abanar – o vento 
pode atravessá-la – a tempestade pode entrar – a chuva 
pode entrar – mas o rei de Inglaterra não pode entrar!” 
(Público, 23 Fev 2023). Então como podem aqueles em 
dificuldade habitacional pretender resolver o seu pro-
blema, manter a sua independência, a sua privacidade 
pessoal, se privam outros desses mesmo direitos? Não 
se pode resolver uma incoerência invertendo o sentido 
de aplicação da mesma!

Algo que é doloroso de ver, particularmente em Por-
tugal mas não só, é a insistente tendência em resolver 
o problema diabolizando um setor em proveito de ou-
tro. Os senhorios são uns monstros gananciosos que 
se aproveitam dos inquilinos, e os inquilinos são uns 
coitadinhos que vivem explorados. Novidade: isso não 
é verdade, assim como há abusos de ambos os lados 
e conheço casos que os exemplificariam. Matando o 
dinâmico setor do alojamento local é um erro crasso, 
tão grande como ignorar os problemas de obtenção 
de habitação para os jovens. Mas todos temos que ter 
em conta que as ações devem ser de regulação e não de 
eliminação; devem ser promotoras de um equilíbrio e 
não de preferências; devem ter como alvo as verdadei-
ras causas do problema, que são diferentes conforme 
apontei anteriormente de geografia para geografia, de 
sociedade para sociedade, de grupo etário para grupo 
etário, e não devem ser punitivas, persecutórias, re-
trógradas no seu propósito e na sua concretização. O 
presidente Marcelo Rebelo de Sousa usou a metáfora 
do melão, que só depois de se abrir se sabe como está. 
Pois permita-me discordar: pode não se saber ver se o 
melão está bom ou não, mas é sempre possível com ex-
periência e técnica verificar a maturação do melão. Este 
Mais Habitação, entre fantasias de teor ideológico e va-
zio de ideias, mostra-se uma salada de frutas em que a 
fruta no mínimo já está passada, para não dizer podre.
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ANTERO BRANCO
Fotos de
Samuel Simōes

Aos nossos Golfistas
JORGE MATOS

A norte de Lisboa é com bons 
acessos, podem apreciar os 
revigorantes ares do Atlân-

tico enquanto se dão umas tacadas 
num dos campos de golfe da região 

Oeste.
Aqui existem vários campos, alguns bastante con-

ceituados e elogiados por seus utilizadores.
No concelho de Óbidos existem quatro bastante 

frequentados. Foi em 1997 que foi inaugurado o pri-
meiro o campo da praia Del Rei desenhado por Ca-
bel Robinson, é um dos mais conhecidos da Europa 
tem 19 buracos dos quais nove na orla marítima e 
está situado entre dunas e pinhais.

A revista "Golf World Magazine" o considerou 
como o sétima melhor percurso da Europa.

Logo ali a poucos quilómetros existe o Guardian  
Bom Sucesso Golf, que foi desenhado por Donald 

Steel, um campo com 18 buracos e estende se por 
uma área superior a 60 hectares, este abriu em 2008 
e desde Abril de 2016 que integra uma lista exclusiva 
de destinos de golfe de renome mundial a European 
Tour Destinação.

Não muito longe está o campo de golfe do Royal 
Óbidos Spa e Golf Resort que tem cativado cada vez 
mais golfistas de todos os níveis e nacionalidades 
num tratado de quase sete mil metros. Boas tacadas.

Missa da Filarmónica e Tuna de Oiro

As celebrações do quinquagésimo nono aniversário 
da Missão Santa Cruz terminaram, no passado Do-
mingo, com a missa da Filarmónica e Tuna de Oiro.

A Filarmónica Portuguesa de Montreal, que recente-

mente comemorou meio século de existência, fundada 
por um punhado de homens, que trouxeram nas suas 
malas, uma cultura secular, conseguindo-a preservar 
até os dias de hoje. O Senhor Norberto Damas, um dos 
pioneiros da Filarmónica, feliz com a qualidade sono-
ra da sua banda, aonde tocou desde muito novo, disse-
-me estar um pouco pesaroso pela falta de interesse da 
nova geração. 

A Filarmónica, liderada pelo jovem Brian Ferreira, 
entrou na igreja em procissão, tocando a marcha Ae-
ternum, de Victor Resende, seguindo até ao altar, Lisa 

Tavares, a sua porta-estandarte. A imponência dos 
instrumentos de sopro, ao ritmo do bombo, fez com 
que os paroquianos vibrassem, esquecendo o frio que 
se fazia sentir em Montreal, nesse primeiro Domingo 

da Quaresma. 
De seguida, na procissão de entrada, António Silva e 

Luís Gonçalves levaram, até ao altar, Santa Cecília, a 
padroeira da música e dos músicos, que o Senhor Pa-
dre Adam incensou no início da celebração.

A Tuna de Oiro, liderada pela Senhora Filomena 
Amorim, voltou, após um interregno, devido à pan-
demia, a surpreender pela qualidade musical e vocal 
do grupo. Até os arranjos mais complexos, preparados 
pela maestrina, foram executados na perfeição e har-
monia. 

A celebração, coordenada pela Senhora Filomena 
Amorim, foi animada, intercaladamente, entre a Filar-
mónica e a Tuna de Oiro.

As leituras estiveram a cargo de Marise Seara e de 
Debora Aguiar. O Salmo foi interpretado por Nivéria 
Tomé, de quem já tínhamos saudades.

O Diácono António Ramos, narrando o evangelho de 
Mateus, descreveu na sua homilia, as três tentações do 
diabo para com Jesus, que tinha a ver com a facilidade, 
a glória pessoal e o poder.

No final da celebração, o Senhor padre Adam, agra-
deceu a Tuna de Oiro e a Filarmónica Portuguesa de 
Montreal, felicitando-a igualmente pelos seus cinquen-
ta anos e relembrou que a Comunidade dos Católicos 
Portugueses de Montreal, fundada pelo Senhor Padre 
Andre LeBlanc, que coincidiu com o após a chegada 
dos primeiros imigrantes, esses heróis do mar, celebra 
no próximo ano 60 anos de existência.

O Senhor Padre Adam, durante as próximas duas 
semanas vai acompanhar um grupo de Romeiros de 
Toronto, que em romaria vai percorrer a ilha de São 
Miguel, entrando em todas as igrejas e capelas que en-
contrarem pelo caminho para orar e  descansar nas ca-
sas amavelmente acolhedoras. Vai ser substituído pelo 
Padre Lourenço durante a sua ausência.

Ao terminar a celebração, a Tuna de Oiro e a Filar-
mónica, em sintonia, tocaram e cantaram, o hino do 
Espírito Santo.  

A Missão Santa Cruz está de parabéns pala excelente 
iniciativa em dar continuidade às Missas Temáticas. 
Bravo à Tuna de Oiro, à Filarmónica Portuguesa de 
Montreal, aos Grupos Folclóricos Praias de Portugal 
e Cana Verde, à Marcha da APC, aos Fadistas e toca-
dores de Fado, que participaram na Missa Fadista e 
ainda ao Grupo Coral Juvenil de Santa Cruz e à sua 
Catequese.
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SYLVIO MARTINS
Grandiosa Matança do Porco de Ste Thérèse

A Comissão das Fes-
tas de São Pedro 
de Ste. Thérèse 

organizou no sábado 25 
de fevereiro de 2023, uma grandiosa 
angariação de fundos cujo tema foi o 
jantar da Matança de Porco na sala de 
festas da Missão de Nossa Senhora de 
Fátima em Laval.

O evento contou com cerca de 450 pes-
soas. No início desta festa, organizou-se 
uma emocionante introdução/ apresen-
tação e homenagem ao Divino Espírito 
Santo. Depois das boas-vindas proferi-
das pela Sylvie Pimentel, começou-se a 
servir o tradicional jantar da “Matança 
de Porco”. 

Uma linda tradição que muitos ado-

ram e que foi uma delícia, confecionada 
por uma equipa de amigos, constitui de 
todas as iguarias essenciais a um bom e 
muito saboroso jantar.

Após o delicioso jantar, houve arrema-

tações e várias rifas que foram vendidas 
para um sorteio de prémios e certifica-
dos. O entretimento e espetáculo con-
tou com o grupo Contacto, muito queri-

do na comunidade e David deMelo que 
veio dos Estados Unidos para festejar 
nesta linda festa.

Parabéns aos Mordomos e à Comissão 

das Festas mais uma prova que quando 
as festas são feitas e organizadas com 
amor ao Divino e em prol da nossa cul-
tura vale sempre a pena. Que o Divino 
Espírito Santo ilumine a nossa comuni-

dade com a luz divina. 
Viva o Divino Espírito Santo...
Viva os Mordomos da Santa-Teresa.
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ESCRITO POR AMÁLIA
FOTOS DE CARLA A. SILVA
& DORIS RAINHA

CARNAVAL NA QUARESMA?

Caro leitor, caso não entenda 
o que  leva o Jornal A Voz de 
Portugal a publicar um artigo 

sobre o Carnaval cerca de duas sema-
nas depois do início da  Quaresma é 
porque não foi à festa do melhor car-
naval de Montreal e arredores. Porém  
não se preocupe porque este evento é 
uma tradição anual do Grupo Folcló-
rico e Etnográfico Português de Mon-
treal que apenas sofreu interrupção 
durante a pandemia. 

Se eu fosse da Nazaré eu diria que este 
rancho "tem sort cmà Menin’Imíla!" ou 
seja não tem sorte nenhuma. A festa de 
Carnaval que deveria ter ocorrido no 
sábado antes do começo da Quaresma 

foi forçosamente anulada poucos dias 
antes do evento. Imaginem o transtor-
no com uma sala cheia, compras feitas, 
artistas contratados etc., ter que avisar 
quem tinha reservado que a festa estava 
adiada. 

Numa linguagem do povo pescador da 
Nazaré: 

“Tá o bot’ virad’! 
“Ah bartidores p’as costas!” 

“Havias de levá’ um smiç’ c’má Redinha!”
 “ Tá o barc perdid’!” 

“ Óóó salha! ….. Óóó salha!” 
“Calma e ma’ rase!” 

Por todos este sentimentos passou o 
GFEPM quando soube que a sala que ti-
nham reservado já não era deles porque 
uma outra organização tinha resevado a 
mesma data. A frustração, a ira e a de-
silusão passaram, o grupo uniu forças,  
avançou e o tão esperado Carnaval  foi 
celebrado no sábado  4 de Março. A pri-
meira  edição desta festa que é o maior 
evento na Nazaré  aconteceu em 2019 
e foi um um grande sucesso e este não 
ficou atrás.

Após as boas-vindas, as  amigas  San-
dra Santos e Suzete Nobre colegas de 
paródia no Brisas da Nazaré sub-grupo 

do GFEPM desfilaram com duas mar-
chas muito engraçadas da terra vizinha 
de Peniche, uma vestida com o traje tra-
dicional das sete saias, a  outra à Peni-
cheira. 

O diretor do grupo Rafael Gaspar foi 
homenageado com uma placa de reco-
nhecimento pelo seu empenho neste 

grupo que ele soube chefiar durante 
momentos críticos. 

A ementa foi copiosa, saborosa  e mui-
to bem elaborada por Cristina Antunes 
e sua  equipe, aliás  como  é habitual nas 
festas organizadas pelo GFEPM. 

Neste grande evento repleto de  
animaçāo, brincadeiras  e folia o pon-

to alto da noite foi  sem dúvida uma 
brincadeira da imaginação de Suzete e 
Sandra Costa com elementos do gru-
po a  resentarem personagem famosas 
com uma caixa na cabeça até à cintura, 
vestidos à moda da Nazaré mas como 
se fossem anões. Cristiano Ronaldo deu 
cabo de Fernando Santos  e Antonio 
da Costa de Alexandra Reis. Esta folia  
provocou muita alegria e risadas na pla-

teia mas como diz o ditado “ É carnaval 
ninguém leva a mal”. Também houve 
uma apresentação de Semba, can can e 
Charlston. Houve recompensa para os 
mais bem mascarados e sorteio.

O serviço de mesa correu por conta da 
juventude do  Grupo folclórico e  etno-
gráfico Português de Montreal que são o 

orgulho deste rancho não só porque são 
dedicados, divertidos as também muito  
trabalhadores.

O DJ Jeff Gouveia soube com a sua 
mestria manter os foliōes felizes e bai-
lando a noite toda. No decorrer da cele-
bração  Sandra da Silva e Alcino Paulo 
Carreira, os reis deste carnaval, nomea-
ram  Inês e Rui Inácio reis para o próxi-
mo carnaval em 2024 que promete ser 
ainda mais louco do que este.

Parabéns ao grupo.
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Quando uma porta se fecha, outra se abre

Ditado muito antigo, mas sempre 
de ocasião. Veio a meu conheci-
mento que os dois (2) protago-

nistas desta modesta homenagem e bem conhecidos 
na comunidade, se preparam para uma mudança na 
nas suas vidas profissionais: uma de continuado su-
cesso outra de radical transformação.

Tive o prazer e o privilégio de trabalhar anos sem fim 
com os dois, em tempos onde subir os escalões na pro-
fissão não era coisa fácil. Comparei muitas vezes esta 
situação a dois corredores de igual capacidade atlética 
que tendo ambos a mesma distância a percorrer, um 
chegava sempre um pouco mais atrasado, consequên-
cia das dificuldades por vezes injustas e propositada-
mente ou ao acaso colocadas no seu trajecto. No en-
tanto a falta de instrução, de formação profissional e as 
tais dificuldades “azarentas” (a descriminação era bem 

mais evidente naqueles tempos que nos tempos pre-
sentes) eram inteiramente substituídas e compensadas 
pelo esforço, determinação e criatividade. 

Difícil sim, impossível não... e a prova está à vista. 
Passaram-se anos difíceis, horas de 
trabalho sem conto, conflitos familia-
res e outros, agradava-se a uns, desa-
gradava-se a outros, mas nunca se per-
dia o foco sobre o objectivo principal 
que era : servir do melhor que a nossa capacidade nos 
permitia os clientes que , ás vezes, também eles con-
tribuíam exageradamente para as nossas arrelias, mas 
que através deles, a empresa para a qual trabalháva-
mos nos renumerava razoavelmente para que todos 
pudéssemos suportar a maior parte das necessidades 
das nossas famílias. .Capítulo da vida, aplicável á vasta 
maioria da humanidade.

Pedro e Mário (Pedro Adrião e Mário Carvalho) em-

barcam brevemente em diferentes roteiros. O primeiro 
fecha a porta deste capitulo e prepara-se para começar 
a tal desejada e merecida vida de “aposentado” o outro 
entra nessa mesma porta a título de vice-presidente das 

operações, na empresa onde, tal como 
o Pedro, pela sua coragem, dedicação, 
respeito e honestidade, conquistou esta 
bem merecida promoção.

Costuma-se dizer que tudo o que le-
vamos desta vida são as boas acções e recordações vivi-
das. Neste caso valeu a pena, pois uma grande parte da 
minha vida profissional foi repleta de óptimas recorda-
ções com muitos colegas e amigos, mas em particular 
destes dois.

Resta-me desejar aos dois muito sucesso, longa vida, 
saúde e felicidades e que cada um aproveite da melhor 
maneira possível, esta outra oportunidade que a vida 
vos oferece.

TONY SARAGOÇA
jornal@avozdeportugal.com
Colaborador do jornal
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Entregue-se ao amor, 
confie naquilo que sente. Saúde: Tente relaxar mais, anda 
com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma 

como gere as suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: A pessoa com quem sonhava poderá surgir 
inesperadamente. Saúde: O seu nível de cansaço encontra-
se elevado. Dinheiro: Período favorável, poderá surgir uma 

proposta há muito aguardada. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita 
calma e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite 
para descansar. A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: 

Período pouco propício para investimentos em grandes proporções. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: Os seus filhos precisam de mais atenção. 
Seja um bom exemplo, eduque-os para a vida. Saúde: 
Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase 

equilibrada, sem alterações de maior. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: A sua vida afetiva beneficiará nesta 
fase em que está mais sensível. Saúde: Nada o preocupará a 
este respeito. Dinheiro: Não desperdice as suas finanças em 

bens supérfluos. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Cuidado com as atitudes que toma, 
revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si 
próprio! Saúde: Não se auto-medique, fale com o seu médico 

se não se sente bem. Dinheiro: Se quiser retomar um projeto antigo, 
esta será a melhor altura. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Fique atento ao que se passa à sua volta. 
Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro: Poderão surgir 
algumas dificuldades neste domínio. 

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a 
sua relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas 
aprende a construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa 

excessos alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura para 
contrair empréstimos. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. 
Amor: Esclareça as situações recorrendo ao diálogo. Terá paz 
e união. Saúde: Cuide melhor da saúde espiritual. Dinheiro: 

Neste campo nada o afetará. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Aproveite o tempo livre 
para estar mais com o seu companheiro. Saúde: Nada de 
preocupante nesta área. Dinheiro: Avance com confiança! O 

sucesso espera por si!
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Para que a sua relação 
permaneça estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite 
comer tantos doces para não prejudicar o seu organismo. 

Dinheiro: Poderá investir mais seriamente num projeto, se for esse o 
seu desejo. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim não 
viverá as alegrias e felicidades de cada momento que passa. 
Saúde: Fase favorável para iniciar uma dieta. Dinheiro: Não 

gaste em demasia, poderá precisar desse dinheiro mais tarde. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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Tanto ruido por nada

Mais uma vez a minha terra 
volta a ser notícia nacio-
nal com a putativa ven-

da do Cine-Teatro Mira-Mar, local 
icónico de Rabo de Peixe, que desde de outubro do 
ano passado fechou as suas portas à cultura.

Eu próprio, gostaria de ter feito o lançamento da 
minha última obra naquele espaço, tal como já tinha 
acontecido com outros livros que levei à estampa e 
eu viu-me impedido de concretizar aquela pretensão 
porque não havia verbas para corrigir alguns proble-
mas com o teto e a iluminação, Teatro sem a licença 
de utilização. 

Tratando-se de um espaço referência, onde feliz-
mente continua a ser frequentado por adolescentes 
e jovens que ali se deslocam diariamente à Ludoteca, 
que é gerida pela Santa Casa da Misericórdia da Ri-
beira Grande, não seria de todo razoável que alguma 
“igreja” se habilitasse a transformar o Cine-Teatro 
em salão religioso, desvirtuando o seu objetivo para 
que foi inaugurado em 1958, por Afonso Maria Tava-
res e considerada na altura como uma das mais sofis-
ticadas casas de cinema e espetáculo da ilha.

Por isso, a minha posição sobre esta matéria foi 
conversada com os responsáveis políticos da Ribeira 
Grande e de Rabo de Peixe, bem como junto de ato-
res culturais, manifestando discordância sobre venda 
em haste pública do Mirar-Mar e eu contribuiu com 
algumas sugestões para que aquele espaço não conti-
nue a ser um peso que ninguém quer assumir e a cul-
tura deixar de ser um parente pobre da governação. 
Como tal, fiquei descansado com as garantias que me 
deram de que ao mais alto nível se considerava esta 
matéria como um não assunto.

Foi por isso, que eu fiquei perplexo quando depois 
destas garantias, as notícias vieram em catadupa, 
cada uma mais absurda do que a outra e o caso tor-
nou-se em notícia nacional, relatada pelos jornais do 

império e mesmo dentro portas, com uma petição 
pública contra o encerramento do Mira-Mar.

Publicamente, o Presidente José Manuel Bolieiro 
teve de intervir e afirmar que tal matéria nunca esti-
vera na mente do XIII Governo Regional e, como tal, 
deixou os açorianos, sobretudo os setores ligados à 
cultura mais descansados, embora o ponto da ordem 
de trabalhos da Assembleia Geral do Teatro Micae-
lense ainda continue nos holofotes da comunicação 
social e dos atores culturais da nossa Região.

Esta matéria já vem de há muito tempo sendo tra-
balhada pelo Teatro Micaelense, no sentido de en-
contrar uma saída para a gestão do Mira-Mar, já 
que entende que este espaço deve ser do domínio 
autárquico. O certo é que as condições de cedência 
do Cine-Teatro de Rabo de Peixe não foram aceites, 
nem pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, nem 
pela Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, já que con-
sideram que teriam de haver contrapartidas governa-
mentais para a transferência do imóvel.

O Governo Regional tem de decidir: ou entende que 
a cultura é um investimento importante em Rabo de 
Peixe e encontra formas de direcionar verbas para o 
Mira-Mar, como o faz e bem para o Teatro Micaelen-
se, ou então deixa de se preocupar com a dinamiza-
ção cultural de Rabo de Peixe, contradizendo toda a 
filosofia apregoada no seu programa de governo.

De acordo com o XIII Governo Regional, é com 
a Educação que se realiza a mobilidade social as-
cendente, pilar de um novo paradigma de desen-
volvimento. A Educação tem a importância mais 
estruturante para a melhoria das sociedades e das 
economias.

Para o XIII Governo dos Açores, no processo de 
construção da Autonomia, a cultura assume um pa-
pel estratégico na afirmação da nossa identidade. 
Neste âmbito, torna-se fundamental incentivar e 
incrementar as políticas sobre os assuntos culturais, 
reposicionando, para o efeito, o conceito de cultura 
como um dos eixos centrais das opções e das políti-
cas regionais.

A centralidade da Região Autónoma dos Açores 
torna a sua cultura única e diferenciadora do seu 
povo. E essa diferença deverá sentir-se também em 
cada ilha e em cada concelho da Região.

Este teatro é, para muitas crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos que vivem e labutam em Rabo de Pei-
xe, como a sua principal referência, mas não a única, 
de acesso à cultura na Vila. Um espaço que reúne 
associações, grupos musicais, teatrais, entre tantos 
outros. Trata-se de um espaço que estimula a criati-
vidade e onde a cultura é acessível a todos. 

Como tal, é obrigação do Governo Regional não 
olhar para Rabo de Peixe como um eterno parente 
pobre, mas um dos mais importantes contribuintes 
líquidos da ilha para os cofres das finanças públicas, 
tais são os consideráveis impostos que são arrecada-
dos provenientes desta Vila.

1 8
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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

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

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

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

Restaurante

Renovações

Pavimentadoras
paredes,

tijolos e pedras
Com mais de 25 anos de experiência

TEL.: 450-477-7888
www.rinoxgroup.com

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 - Foi o diário mais lido em Portugal em 2022 e cresceu 
17% no digital. Insignificância (fig.). 2 - Sétima letra do al-
fabeto grego. Pronunciar pelo nariz. 3 - Regressam. (...) 
Tinubu, foi declarado vencedor da eleição presidencial na 
Nigéria. 4 - Atribuir valores a. 5 - Filha da filha. 6 - Fonte 
(fig.). Guincha. 7 - Bafejar. Pode ser o tesouro de Bakhmut, 
a cidade mais desejada da Ucrânia. 8 - Colesterol conside-
rado mau. Efeminado. 9 - Satélite de Júpiter. Brendan (...), 
protagoniza A Baleia, de Darren Aronofsky. 10 - Auxílio. 
Assunto. 11 - Relativo a soro. Suspirar.
VERTICAIS: 
1 - Parlamento Europeu. O que moradores da freguesia 
de Agilde plantaram em buracos na estrada. 2 - Que ser-
ve para alguma coisa. Administro anfetaminas. 3 - Bário 
(s. q.). Praia. Sufixo (agente). 4 - Abreviatura de versus. 
Conjunto de atuns. 5 - Nome feminino. Evidentes. 6 - Bas-
tam 11 minutos por dia (reduz risco de morte prematura de 
AVC e cancro). 7 - Artigo dos jornais. Mercados. 8 - Peça 
da proa do navio para fixar a amarra da âncora (Náuti-
ca). “Com homem perdido, ninguém se (...)”. 9 - Reserva 
um recurso na memória ou disco (Informática). Curei. 10 
- Fosso. Sociedade Anónima Desportiva. Símbolo de mi-
liampere. 11 - Discursara. Arrendar.

CRUZADAS

CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa, 
suite 2425, Montreal, Québec

H3A 2A5 Canada

T.: 514 499 03 59
consulado.montreal@mne.pt

Restaurante

JOURNALISTES
ET PHOTOGRAPHE:
 António Pedro Costa
 Hélder Dias
 Hélio Bernardo Lopes
 Humberto Cabral
 João Arruda
 Jorge Correia
 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

CARTOON
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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

Arroz de lagosta com camarão e amêijoa

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

MODO DE PREPARO: 1-Num tacho largo, leve ao lume 
a lagosta, enrolada com um fio, com água e duas colheres 
de sopa de sal. Deixe cozinhar durante 12 minutos. 2-Re-
tire a lagosta, corte a cabeça e abra-a ao meio. Reserve. 
3-Com a ajuda de uma tesoura, retire o lombo da lagosta. 
Reserve. 4-Adicione as cascas e a cabeça ao caldo, dei-
xando ferver durante 10 a 15 minutos. 5-Num tacho largo, 
refogue em azeite o alho e a cebola finamente picados, 
junte as folhas de louro e salteie até murcharem. Introdu-
za os camarões e braseie durante 2 a 3 minutos. Retire e 
reserve. 6-Regue o refogado com o vinho, adicione os pi-
mentos em pequenos cubos. Deixe saltear um pouco, até 
começarem a murchar, refresque com o brandy e junte o 
tomate em cubos pequenos. 7-Deixe refogar 10 minutos 
e adicione o arroz. Envolva bem, junte 1,25 dl do caldo da 
cozedura da lagosta e deixe cozinhar durante 10 minutos. 
8- Acrescente o camarão (reserve alguns para decorar), 
polvilhe com a malagueta laminada, limpa de sementes, 
e deixe cozinhar mais 3 minutos. 9- Junte então a lagosta 
em medalhões e as amêijoas, baixe o lume para o míni-
mo, tape o tacho e deixe cozinhar 6 minutos até o arroz 
abrir. Se necessário, rectifique o sal.10-Sirva polvilhado 
com coentros picados e com os camarões reservados.

INGREDIENTES: 1,2 kg lagosta viva; 2 c. de sopa sal; 1 
c. de chá sal; 9 c. de sopa azeite; 3 dente alho; 1 cebola; 
2 folha de louro; 12 camarão 30/40; 2 dl vinho verde; 1 
pimento vermelho; ½ pimento verde; ½ dl brandy; 4 to-
mate de rama maduro; 300g arroz carolino; 1 malagueta 
vermelha; 400g amêijoa preta; ½ molho de coentros.

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

† CECILIA PACHECO
1933-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 2 de março de 2023, 
com 90 anos de idade, a 
senhora Cecilia Pacheco 
esposa do já falecido Sr. 
Manuel Pimentel, natural 
da Povoação, São Miguel, 
Açores. Deixa na dor sua 
filha Odilia de Fatuerce 
(Pedro Silva), seus 
netos Michael, Megan e 
Ryan. Sua irmã Inês Rita 
Amaral, sua cunhada, 
sobrinhos(as), sua prima 
Maria de Fátima da 
Mota Sousa, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
1120 JEAN-TALON EST, MONTREAL, QC
www.memoria.ca
514-277-7778 
O velório será sexta-feira 10 de março de 2023 das 
16h às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. O funeral terá 
lugar sábado 11 de março às 10h na igreja Santa Cruz e 
será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 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 Haja.

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

† MARIA DE SOUSA 
VALADARES

1941-2023

Faleceu em Montreal, 
no dia 25 de fevereiro de 
2023, com 81 anos de 
idade, senhora Maria de 
Sousa Valadares esposa 
do já falecido Alexandre 
Enes Pires, natural de 
Soajo, Arcos de Valdevez,  
Portugal. Deixa na dor 
seus cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.

Serviços fúnebres:
Les Espaces Memoria 
www.memoria.ca
514-277-7778 

O funeral teve lugar sábado 4 de março de 2023 às 10h 
na igreja Santa Cruz e foi  sepultada no cemitério de 
Soajo, Arcos de Valdevez, Portugal. 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 Haja.

† MANUEL BARROSO
1932-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 7 de março de 2023, 
com 90 anos de idade, o 
senhor Manuel Barroso, 
natural de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores. 
Esposa da senhora 
Candida de Oliveira. 
Deixa na dor sua esposa, 
filhos José Manuel 
(Dina), Carlos (Maria) 
e que já faleceu Paulo 
Jorge (Manuela). Netos/
as Bryan, Christopher, 
Serena, Katie, Allison. 
Bisnetos/as Alex e Athan, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Les Espaces Memoria
1120 JEAN-TALON EST, MONTREAL, QC
www.memoria.ca
514-277-7778 
O velório terá lugar quinta-feira 9 de março de 2023 
das 16h às 21h e sexta-feira 8h30 às 11h. Seguir-se-à 
o funeral que terá lugar às 11h30 na igreja Santa Cruz 
e será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
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 Haja.

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 esta-
do avançado.
As tarefas incluem: 

- ajuda na limpeza
- higiene pessoal, ajuda no banho
- supervisão
- exercício
- acompanhamento a andar.

Dinis: 514-400-6942

Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza de uma

casa em Boisbriand.
1 vez cada duas semanas.

MARTA
514-075-6741
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Elon Musk ganhará
documentário produzido
por Alex Gibney

Elon Musk será tema de um documentário de 
Alex Gibney. O cineasta conhecido por inves-
tigações bem criteriosas de temas polêmicos 

disse estar acompanhando os passos do bilionário há 
meses. A informação é do The Hollywood Reporter.

Intitulado Musk, o longa deve acompanhar a traje-
tória de Musk, passando por polêmicas relacionadas 
com suas maiores empreitadas. Gibney abordou temas 
como Wikileaks e a cientologia nas produções Rouba-
mos Segredos: A História do Wikileaks e Going Clear, 
respectivamente. Anteriormente, o CEO do Twitter 
já foi tema de um documentário, Elon Musk’s Crash 
Course, focado em seus esforços de esconder mortes 
causadas pelos carros autopilotados da Tesla.

Musk ainda não conta com data de estreia.

Cobra Kai | Fim da série foi 
decisão dos criadores da série
O anúncio de que Cobra Kai vai chegar ao fim 

após a sua sexta temporada pode ter pego 
muitos fãs de surpresa, mas Jon Hurwitz, 

cocriador da produção, garante que ele, Josh Heald 
e Hayden Schlossberg que decidiram encerrar a série 
após o novo ano. 

Respondendo um fã no Twitter, o produtor afirmou 
que o trio avisou a Netflix que a sequência de Karatê 

Kid chegaria ao fim, e não o contrário, e reforçou que 
eles ainda pretendem contar novas histórias dentro do 
chamado Miyagiverso: "Netflix didn't tell us it was the 
last season. We told them it was the last season. We've 
always wanted to end Cobra Kai on our own terms and 
we are grateful we have the opportunity to do so. But 
that doesn't mean we're finished with the Miyagiverse. 

We love this world".
“A Netflix não nos disse que era a última temporada. 

Nós dissemos a eles que essa era a última temporada. 
Sempre quisemos acabar Cobra Kai do nosso jeito e 
somos gratos por termos a oportunidade de fazê-lo. 
Mas isso não significa que não voltaremos ao Miyagi-
verse. Nós amamos este mundo.” 

O quinto ano de Cobra Kai mostrou o dojo que dá 

nome à série, comandado por Terry Silver (Thomas 
Ian Griffith), se transformando em uma grande fran-
quia de artes marciais, enquanto os alunos do Miyagi-
-Do e do Silver Fang planejavam seus próximos passos.

A produção surgiu em 2018 no YouTube, mas foi 
comprada pela Netflix em 2020. Todas as cinco tem-
poradas já estão disponíveis na plataforma Netflix.

PADARIA
PORTUGUESA

com boa
clientela vende

por motivo
de saúde

PREÇO
SENSACIONAL

NOVO NO MERCANOVO NO MERCADODO
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1-Benfica	 62	 23	 20	 2	 1	 58	 13
2-FC Porto 54 23 17 3 3 52 15
3-SC Braga 52 23 17 1 5 50 22
4-Sporting 47 23 15 2 6 46 23
5-Vitória SC 40 23 12 4 7 24 22
6-Casa Pia AC 35 23 10 5 8 20 23
7-FC Arouca 34 23 9 7 7 26 31
8-Boavista 30 23 8 6 9 27 35
9-Gil Vicente 29 23 8 5 10 25 29
10-FC Vizela 29 23 8 5 10 26 23
11-Rio Ave 27 23 7 6 10 21 27
12-FC Famalicão 27 23 8 3 12 22 31
13-Portimonense 26 23 8 2 13 18 29
14-GD Chaves 26 23 6 8 9 22 31
15-Estoril Praia 22 23 6 4 13 19 34
16-Marítimo 16 23 4 4 15 17 42
17-Santa Clara 15 23 3 6 14 17 35
18-Paços de Ferreira 12 23 3 3 17 17 42

 PTS  J V E    D GM   GS

23ª JORNADA
03/03 Boavista 0-0 FC Arouca
  Benfica 2-0 FC Famalicão
04/03 Estoril Praia 0-3 FC Vizela
  Portimonense 0-1 Sporting
  GD Chaves 1-3 FC Porto
05/03 Gil Vicente 2-0 Marítimo
  Santa Clara 1-3 Vitória SC
  SC Braga 2-0 Rio Ave
06/03 Casa Pia AC 2-1 P. Ferreira

24ª JORNADA
10/03 FC Porto 15:15 Estoril Praia
11/03 P. Ferreira 10:30 Santa Clara
  GD Chaves 10:30 Portimonense
  Vitória SC 13:00 FC Arouca
  FC Vizela 15:30 SC Braga
12/03 Rio Ave 10:30 Gil Vicente
  Marítimo 13:00 Benfica
  Sporting 15:30 Boavista
13/03 Famalicão 15:15 Casa Pia

23ª JORNADA
04/03 FC Penafiel 1-1 Oliveirense
  Benfica B 0-2 Vilafranquense
  Moreirense 1-0 Trofense
  CD Tondela 1-1 Torreense
05/03 Farense 1-0 Leixões
  A. Viseu 1-1 Est. Amadora
  Nacional 2-0 SC Covilhã
  FC Porto B 1-1 CD Mafra
  Feirense 0-1 B SAD

24ª JORNADA
10/03 Moreirense 13:00 FC Penafiel
11/03 Vilafranquense 6:00 Farense
  Torreense 9:00 FC Porto B
  Trofense 9:00 Nacional
  UD Oliveirense 10:30 Feirense
12/03 SC Covilhã 6:00 Benfica B
  CD Mafra 9:00 A. Viseu
  B SAD 10:30 CD Tondela
  Leixões 10:30 E. Amadora

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

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           ---

Cinco jogos consecutivos a marcar:
João Mário na senda de Eusébio
Com o penálti convertido na goleada sobre o 

Club Brugge (5-1), João Mário completou 
uma série de cinco jogos consecutivos a mar-

car na Liga dos Campeões.
Este registo começou na quarta jornada 

da fase de grupos em Paris, também da 
marca dos onze metros, assim como na 
ronda seguinte na receção à Juventus. Em 
Israel, o médio português também fez o 
gosto ao pé, desta feita com um remate de 
bola corrida, enquanto nos dois jogos dos 
oitavos de final voltou a marcar de penálti.

João Mário chegou a números históricos 
e persegue agora a um recorde da década 
de 1960, que pertence a Eusébio. O «Pan-
tera Negra» fez ainda melhor do que o 
camisola 20 e conseguiu mesmo marcar 
em sete jogos consecutivos, entre 1962 e 
1964, incluindo pré-eliminatórias da Taça dos Cam-
peões Europeus. Eusébio marcou na segunda mão das 
meias-finais, contra o Feyenoord, em 1962/63, época 
em que anotou o tento dos encarnados na final perdi-
da diante do Milan. Começou a temporada seguinte 
com um golo na visita ao Lisburn, na primeira mão 
da 1.ª eliminatória, tendo apontado um bis no encon-
tro da segunda mão, na Luz. Já nos oitavos, marcou 

na receção ao Dortmund e não participou no jogo na 
Alemanha, de onde os encarnados saíram eliminados.

A série continuou, por isso, em 1964/65, com um golo 
em casa do Aris Bonneweg e um bis na Luz, a contar 

para a primeira e segunda mão da 1.ª eliminatória da 
Taça dos Campeões Europeus, respetivamente.

No encontro seguinte, ficou em branco e interrom-
peu o ciclo de sete jogos seguidos a marcar.

No que toca a João Mário, o internacional português 
está a protagonizar a melhor época da carreira a nível 
de números, aos 30 anos. Em 38 jogos, já soma 20 go-
los e ainda 11 assistências.

Sporting: adjunto de Amorim suspenso
34 dias por empurrar Otávio
Adélio Cândido, treinador-adjunto de Ruben 

Amorim no Sporting, foi suspenso 34 dias e 
multado em 960 euros, por factos ocorridos 

na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.
Em causa estão desacatos após o apito final, quando 

o técnico empurrou Otávio, tendo sido expulso pelo 
árbitro da partida. 

Leia a decisão:  «Condena-se o Arguido Adélio Ben-
to Narciso Cândido, pela prática de uma infração dis-

ciplinar imputada p. e p. pelo n.º 1 do artigo 131.º, ex 
vi artigo 171.º, n.º 1, ambos do RDLPFP em sanção 
de suspensão que se fixa em 34 (trinta e quatro) dias 
e acessoriamente, em sanção de multa correspondente 
ao montante de € 960 (novecentos e sessenta euros), 
devendo ser levado em consideração, nos termos do 
disposto nos artigos 38.º, n.º 3 e 41.º, n.º 5, ambos do 
RDLPFP, o período de tempo em que o Arguido esteve 
suspenso preventivamente».

PSG: Neymar não joga mais esta época
Neymar não joga mais esta temporada, infor-

mou o PSG.
De acordo com o comunicado do clube gau-

lês, o internacional brasileiro vai ter de ser operado ao 
tornozelo direito e estará afastado dos relvados «entre 
três a quatro meses». 

«O Neymar teve vários episódios de instabilidade no 
tornozelo direito nos anos mais recentes. Na sequência 
da mais recente lesão no tornozelo a 20 de fevereiro, o 
departamento médico do PSG recomendou a opera-
ção de reparação ligamentar a fim de evitar riscos de 
reincidência. Todos os especialistas consultados con-
firmaram essa necessidade. A cirúrgia vai realizar-se 
no Qatar. É esperado que o jogador precisa de três a 
quatro meses até integrar os treinos coletivos», lê-se na 
nota. 

O jogador de 31 anos tem, recorde-se, sofrido várias 
lesões no tornozelo direito ao longo dos anos, a última 

das quais na partida entre o campeão francês e o Lille.
Neymar estava a realizar uma das melhores tempo-

radas em Paris com 18 golos e 16 assistências em 29 
jogos.



14 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 9 MARS, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 9TH OF MARCH OF 2023DESPORTO

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 63 26 20 3 3
2-Man. City 58 26 18 4 4
3-Man.r United 49 25 15 4 6
4-Tottenham 45 26 14 3 9
5-Liverpool 42 25 12 6 7
6-Newcastle 41 24 10 11 3
7-Fulham 39 26 11 6 9
8-B&H Albion 38 23 11 5 7
9-Brentford 38 24 9 11 4
10-Chelsea 34 25 9 7 9
11-Aston Villa 34 25 10 4 11
12-Crystal Palace 27 25 6 9 10
13-Wolverhampton 27 26 7 6
14-N. Forest 26 25 6 8 11
15-Leicester City 24 25 7 3 15
16-West Ham 23 25 6 5 14
17-Leeds United 22 25 5 7 13
18-Everton 22 26 5 7 14
19-Southampton 21 25 6 3 16
20-Bournemouth 21 25 5 6 14

Inglaterra
Premier	League

 P J V E D
1-Napoli 65 25 21 2 2
2-Internazionale 50 25 16 2 7
3-Lazio 48 25 14 6 5
4-Roma 47 25 14 5 6
5-Milan 47 25 14 5 6
6-Atalanta 42 25 12 6 7
7-Juventus 35 25 15 5 5
8-Bologna 35 25 10 5 10
9-Torino 34 25 9 7 9
10-Udinese 32 25 7 11 7
11-Monza 32 25 9 5 11
12-Fiorentina 31 25 8 7 10
13-Sassuolo 30 25 8 6 11
14-Empoli 28 25 6 10 9
15-Lecce 27 25 6 9 10
16-Salernitana 25 25 6 7 12
17-Spezia 21 25 4 9 12
18-Hellas Verona 18 25 4 6 15
19-Sampdoria 12 25 2 6 17
20-Cremonese 12 25 1 9 15

 P J V E D
1-Paris SG 63 26 20 3 3
2-Marseille 55 26 17 4 5
3-Monaco 51 26 15 6 5
4-Lens 51 26 14 9 3
5-Rennes 46 26 14 4 8
6-Lille 45 26 13 6 7
7-Nice 42 26 11 9 6
8-Stade de Reims 40 26 9 13 4
9-Lorient 40 26 11 7 8
10-Lyon 39 26 11 6 9
11-Clermont 34 26 9 7 10
12-Toulouse 32 26 9 5 12
13-Montpellier 30 26 9 3 14
14-Nantes 28 26 6 10 10
15-Brest 23 26 5 8 13
16-Strasbourg 22 26 4 10 12
17-Auxerre 22 26 5 7 14
18-AC Ajaccio 21 26 6 3 17
19-Troyes 20 26 4 8 14
20-Angers 10 26 2 4 20

Itália
Serie	A

França
Ligue	1

 P J V E  D
1-B. München 49 23 14 7 2
2-B. Dortmund 49 23 16 1 6
3-FC Union Berlin 44 23 13 5 5
4-RB Leipzig 42 23 12 6 5
5-SC Freiburg 42 23 12 6 5
6-E. Frankfurt 39 23 11 6 6
7-Mainz 35 23 10 5 8
8-Wolfsburg 34 23 9 7 7
9-B. Leverkusen 31 23 9 4 10
10-B. M´gladbach 30 23 8 6 9
11-W. Bremen 30 23 9 3 11
12-FC Köln 27 23 6 9 8
13-FC Augsburg 27 23 8 3 12
14-Hertha BSC 20 23 5 5 13
15-Stuttgart 19 23 4 7 12
16-Hoffenheim 19 23 5 4 14
17-Schalke 04 19 23 4 7 12
18-VfL Bochum 19 23 6 1 16

Bundesliga	
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 62 24 20 2 2
2-Real Madrid 53 24 16 5 3
3-Atlético Madrid 45 24 13 6 5
4-Real Sociedad 44 24 13 5 6
5-Real Betis 41 24 12 5 7
6-Villarreal 37 24 11 4 9
7-Rayo Vallecano 35 24 9 8 7
8-Osasuna 34 24 9 7 8
9-Athletic 33 24 9 6 9
10-Mallorca 31 24 9 4 11
11-Girona 30 24 8 6 10
12-Celta de Vigo 28 24 7 7 10
13-Espanyol 27 24 6 9 9
14-Valladolid 27 24 8 3 13
15-Cádiz 26 24 6 8 10
16-Almería 25 24 7 4 13
17-Sevilla 25 24 6 7 11
18-Getafe 25 24 6 7 11
19-Valencia 23 24 6 5 13
20-Elche 12 24 2 6 16

Espanha
Liga	Santander

OITAVOS-DE-FINAL 1ª Mão    2ª Mão
Milan (1-0) Tottenham    1-0      0-0
Paris SG (0-3) B. München    0-1      0-2
Club Brugge (1-7) Benfica    0-2      1-5
B. Dortmund (1-2) Chelsea    1-0      0-2
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 (1-3) FC Union Berlin    0-0    1-3
Red Bull Salzburg (1-2) Roma    1-0    0-2
Barcelona (3-4) Man. United    2-2    1-2
S. Donetsk (3-3) Rennes    2-1  1-2 (5 GP 4)
Sporting (5-1) Midtjylland    1-1    4-0
Sevilla (3-2) PSV    3-0    0-2
Juventus (4-1) Nantes    1-1    3-0
B. Leverkusen (5-5) Monaco    2-3  3-2 (5 GP 3)

OITAVOS-DE-FINAL    1ª Mão      2ª Mão
Sporting-Arsenal 09/03  12:45   16/03  15:00
B. Leverkusen-Ferencváros 09/03  12:45   16/03  15:00
Roma-Real Sociedad 09/03  12:45   16/03  15:00
FCU. Berlin-U. St. Gilloise 09/03  12:45   16/03  15:00
Sevilla-Fenerbahçe 09/03  15:00   16/03  12:45
Juventus-SC Freiburg 09/03  15:00   16/03  12:45
Shakhtar Donetsk-Feyenoord 09/03  15:00   16/03  12:45
Manchester United-Real Betis 09/03  15:00   16/03  12:45

CHAMPIONS: BENFICA 5-1 CLUB BRUGGE

Benfica passa aos quartos de final
da Champions com goleada na Luz

Houve quem dissesse que o Benfica da pri-
meira metade da época ainda não se tinha 
visto desde a retoma das competições pós-

-Mundial. As exibições, mas também os números 
das vitórias, agora menos folgadas, sustentaram es-
sas teses que a equipa de Roger Schmidt foi tentando 
rebater, após uma derrota pesada com o Sp. Braga e a 
eliminação da Taça de Portugal, com a consolidação 
da liderança da Liga (com sete vitórias seguidas) e a 
continuidade na Liga dos Campeões.

Nesta terça-feira, as águias provaram, com uma mão-
-cheia de razões – e mais algumas – que as afirmações 
de um novo Benfica, menos pujante, seriam manifes-
tamente exageradas, concluindo os oitavos de final da 
Champions com um registo raro de 7-1.

Pelo segundo ano consecutivo, os encarnados estão 
entre as oito melhores equipas da Europa e, agora, com 
o maior jackpot de sempre. Mas se na época passada 
a chegada a este lote acabou por ser surpreendente, 
nesta não é mais do que constatação óbvia da muita 
qualidade demonstrada pela equipa de Roger Schmidt 
até agora.

Nesta terça-feira, percebeu-se logo naquele golo ge-

nial de calcanhar anulado a João Mário pouco depois 
dos 60 segundos que a noite seria cintilante na Luz. 
Mas enquanto o primeiro golo não surgisse, não have-
ria descanso absoluto. Antes do golo de Rafa, as águias 
esbanjaram oportunidades para pôr termo às poucas 
dúvidas que ainda poderiam existir na eliminatória. 
Florentino, Rafa e João Mário não conseguiram dar 
corpo à superioridade dos encarnados nos 20 minutos 
iniciais e depois disso assistiu-se a um curto período 
de estabilização do conjunto belga que chegou ao fim 
na genialidade do 27 das águias, que voltou a exibir-se, 
também ele, ao nível pré-Mundial.

Ao Club Brugge, que incrivelmente ainda nem tinha 
sofrido qualquer golo na condição de visitante nesta 
edição da Liga dos Campeões, não faltam bons valo-
res individuais, mas falta-lhe tudo o resto que é preciso 
para construir uma equipa. A começar: organização.

E a falta dela foi visível durante todo o jogo, mas foi 
acentuada nos minutos finais da primeira parte e em 
toda a etapa complementar. Rafa teve espaço para 
voltar a voar antes, o controlo de Gonçalo Ramos foi 
negligenciado e os erros primários foram demasiado.

Ao intervalo, o Benfica já estava a vencer a elimina-
tória por 4-0. A fechar, Gonçalo Ramos fabricou, com 
génio e potência, o 2-0, deixando para trás três adver-
sários. Mas, mesmo com competência, seria difícil so-
breviver, à irreverência do espírito livre Rafa, à letali-
dade de Ramos, à inteligência tática de Aursnes e João 
Mário, à competência de Chiquinho (de regresso ao 
onze) e à acutilância de Grimaldo e Bah pelas laterais.

E isso ficou provado, lá está, pela tal mão-cheia de ra-
zões que o terceiro golo de Gonçalo Ramos, o quarto 
de João Mário e o quinto de David Neres ajudaram a 
compor. E, já o escrevemos, por mais algumas. A par-
tir da hora de jogo, com a eliminatória resolvida, Sch-
midt olhou para o futuro e geriu. Olhou para o futuro, 
pela forma como meteu Morato e ensaiou a dupla de 
centrais da 1.ª mão dos quartos (Otamendi cumprirá 
castigo). E geriu, a pensar na frescura necessária para o 
combate do próximo fim de semana. Mas até aí o Ben-
fica ganhou, pelo protagonismo que as chamadas se-
gundas linhas acabaram por ter: Gilberto, derrubado 
no penálti convertido por João Mário, e o jovem João 
Neves e Neres, que forjaram o quinto golo.

DAVID MARQUES
Jornalista MaisFutebol

23/03 Grp.J Portugal 14:45 Liechtenstein
26/03  Luxemburgo 14:45 Portugal
17/06  Portugal 14:45 Bósnia e Herzegovina

Apuramento Euro 2024
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Verstappen, Perez e Alonso Venceram no GP de Bahreïn

Max Verstappen, Red Bull 
venceu este fim de semana 
o primeiro Grande Pré-

mio da época 2023 da F1, este mais uma vez realiza-
do no famoso circuito de Sakhir no Bahreïn. E tudo 
começou, como terminou a temporada transata com 
o super domínio da Red Bull, colocando no pódio a 
primeira dobradinha neste primeiro Grande Prémio.

Nota curiosa enquanto o actual Campeão do Mundo 
chegou 11 segundos a frente do seu companheiro de 
equipa Sergio Perez, que ao mesmo tempo terminou 
15 seg. a frente do espanhol da Aston Martim, Fernan-
do Alonso  e quando todos os olhos estavam postos 
para o Ferrari de Charles Leclerc segundo na corrida  
nas voltas finais vê o SF23 do vice-campeao do mun-
do, abortar e levar com ele o primeiro abondono da 
Ferrari. Uma Ferrari que mais uma vez conhece um 
mau comeco de temporada. Frederic Vasseur o novo 
chefe da equipa Ferrari disse ''ainda não sabemaos qual 
foi o problema, mudamos uma peça por um problema 
esta manhã, mas ainda não sabemos de onde vem este''. 
Mas falemos de Fernando Alonso ele que logo à par-
tida levou um toque do seu companheiro de equipa 
Lance Stroll, sem graves consequências, não sendo 
mesmo o piloto canadiano penalizado, "até chorei de 
dor quando lhe toquei", disse Stroll, fazer uma espe-
tacular ,direi mesmo memorável corrida, terminando 
na terceira marcha deste bonito pódio. Com 41 anos 

de idade, natural de Oviedo,Espanha Fernando Alon-
so Diaz, Campeão do Mundo em 2005, 2006 com a 
Renault, conseguiu nos estágios finais da corrida ul-
trapassar não somente o Mercedes de Lewis Hamilton, 
como depois tambem o seu conterrâneo Carlos Sainz 
da Ferrari que terminaria  na quarta posição. Fernan-
do Alonso foi reconhecido como PILOTO DO DIA e 
no final da corrida agradeceu a todos quanto trabalha-
ram neste magnifico monolugar dizendo mesmo "que 
o carro esteve impecável todo o fim de semana, foi incri-
vel este resultado estou muito orgulhoso pelo trabalho de 
todos dentro da equipa", disse Alonso.

Depois de ter sido vitima de um acidente de bicicleta 
o canadiano Lance Stroll, fez uma extraordinária cor-
rida, terminando num brioso sexto lugar e isto a frente 
do outro Mercedes desta feita de George Russell. Re-
cordo que Stroll não rodou durante o fim de semana 
de treinos livres estes que se efetuaram em Bahrein.
Em oitavo lugar terminou Valtteri Bottas, Alfa Romeo 
,que subiu quatro lugares durante a corrida e deixou 

para trás Pierre Gasly na sua etreia pela  Alpine  ele 
que havia largado como lanterna vermelha .Alexander 
Albon, Willians fechou e completou os dez primeiros 
da corrida .

Quanto a Mclaren os problemas persistem e Andrea 
Stella, falou de confibilidade do MCL60 o qual provo-
cou o primeiro abondono da época ao estreante Oscar 

Piastri, que depois de varias tentattivas para corrigir o 
problema electrico, mudando mesmo de volante,tudo 
falhou. O outro McLaren de Lando Norris terminou 
em 17 lugar. Esteban Ocon, Alpine foi o terceiro a 
abandonar em Bahreïn. Entre varios episódios que se 
passaram neste primeiro Grande Prémio de Bahrein, 
Christian Horner e Sergio Perez, no final da corrida 
e num gesto de brincadeira Perez disse ''é bom ver 
três carros da Red Bull no pódio'', o que levou a uma 
risota por parte de todos presentes na conferência de 
imprensa. Esta época caro leitor, não me será possível, 
analisar todos os Grandes Prémios, deste enorme ca-
lendário 2023 mas, quando houver novidades ou algo 
de bom e motivante a assinalar cá estarei para escre-
ver através das páginas deste vosso jornal A VOZ DE 
PORTUGAL, o qual tenho o privilégio de colaborar 
a vinte e cinco anos com esta minha crónica F1. Pró-
ximo Grande Prémio seré no dia 19 de março, em Je-
ddah no GP de Arábia Saudita.

HÉLDER DIAS
Jornalista desportivo 
AVP-FI
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Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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