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O Vosso Futuro Complexo
440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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EMENTA FAMILIAL
com 1 frango inteiro
+1 jumbo batatas ou fritas
+1 grande salada a escolha

2 molhos doce ou picante
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Rúben Amorim arrisca deRúben Amorim arrisca de
um a seis anos de suspensãoum a seis anos de suspensão
Através de comunicado, o Spor-

ting fez saber, esta segunda-
-feira, que a Comissão de Ins-

trutores da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional deduziu acusação contra 
a SAD e o técnico da equipa principal 

de futebol, «alegando existir fraude 
na inscrição de Rúben Amorim como 
treinador, e pretendendo ver o mesmo 
condenado a uma sanção de um a seis 
anos de suspensão de atividade.»

Continuação na página 15
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RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

COMUNICADO
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
Take-out sexta-feira 5 de março de 2021 das 16h às 
18h. Ementa filete de sole ou Boeuf Bourguignon à por-
tuguesa (15) incluindo sopa e sobremesa. Será um pra-
zer ver-vos de novo! 

Aceitamos encomendas prévias: 514-388-4129 ou 
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com.

CASAL DA SEMANA

Consensualizem lá isso

Quando, há dias, o primeiro-
-ministro pediu aos cientis-
tas um “esforço de consen-

sualização”, obteve-o imediatamente. Foi consensual 
entre os cientistas que o 
pedido era meio paler-
ma. Em princípio, e como 
é habitual, os cientistas 
chegaram a este consen-
so através da aplicação do 
método científico: fizeram 
uma observação, formu-
laram uma hipótese, rea-
lizaram uma experiência 
controlada, analisaram 
os resultados e retiraram 
uma conclusão. Significa 
isto que podemos afirmar, com rigor científico, que 
o primeiro-ministro fez um pedido meio palerma. 
Não é todos os dias que temos esta sorte. Incapaz, 
infelizmente, de aplicar o método científico, peço 
licença para aplicar o método humorístico (que é pa-
recido) às declarações de António Costa, para ver se 
chego a uma conclusão semelhante.

Primeiro, começamos igualmente pela observação. 
Neste caso, observamos que talvez tenha graça ser um 
homem que ocupa cargos políticos há quase 40 anos a 
pedir a profissionais de outro ramo que se entendam. 
É possível que não pertença à classe profissional com 

mais autoridade para lamentar: “Mas porque é que vo-
cês não conseguem concordar?”

Em segundo lugar, formulamos uma hipótese: será 
que o primeiro-ministro deseja, na verdade, ter al-
guém a quem responsabilizar pelas suas próprias op-
ções, um bode expiatório que possa arcar com as cul-
pas se as coisas não correrem bem? A seguir, fazemos 
uma experiência. Experimentamos pesquisar no Goo-
gle se, quando as coisas corriam bem, o Governo atri-

buía algum mérito à ajuda 
inestimável dos cientistas, e 
ao seu útil consenso. Feita 
a experiência, concluímos 
que é difícil, em ciência, 
falar de consenso, uma vez 
que se trata de uma forma 
de conhecimento que se 
verifica a si própria, se vai 
colocando em causa e, por 
isso, consensos de ontem 
vão sendo substituídos por 
consensos de hoje, à medida 

que dados novos vão sendo conhecidos – e é assim que 
se vai avançando. Além disso, numa situação como 
esta, estão em causa várias áreas do conhecimento, e é 
natural que, quando a manta tapa a cabeça dos epide-
miologistas, destape os pés dos economistas e, quando 
cobre os pés dos sociólogos, descubra a cabeça dos in-
tensivistas. 

E, portanto, podemos concluir que, de facto, o pedido 
era meio palerma. E ainda, e talvez mais importante, 
que conhecimento científico e conhecimento humo-
rístico são áreas do saber de prestígio equivalente. Fico 
a aguardar o meu PhD.

Ilustração: João FazendaIlustração: João Fazenda

Queremos desejar um Feliz Aniversário a este lin-
do casalinho que festeja 45 anos juntos. O muito 
conhecido e amigo de todos Valdir Oliveira e sua 
esposa Zenaide Oliveira. Parabéns.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

TIAGO MATIAS
Editor empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

Mulher 
Homenagem à mulher pelo seu dia

Mulher tu és divina ó ser maravilhoso,
Entre a criação tu és a preferida!

Tens o dom de ser mãe e de ser amada pelo homem,
E por Deus de ser reconhecida.

Tens no coração a ternura dos santos,
E na alma o amor, nasceste para amar...

Mesmo quando não amada.

Ainda que dos teus olhos escorra uma lágrima,
Mesmo assim estás pronta 

para socorrer e acalmar a dor.

És tu que no ventre traz o herói ou a santa!
És tu que no simples olhar nos dá a esperança,

Querendo com isso nos dizer,
 Que somos fortes, pois és valente!

Já não temes a morte.
Vivaldo Terres

QUERO CRER
Quero quebrar as algemas

Que me amarraram a ti.
Quero ser livre, voar,

Encontrar o que perdi.

Quero recuperar meus sonhos,
Saber onde mora a esperança,

Realizar os meus projectos,
Quero paz. Quero bonança.

Quero passear nos parques
E ouvir as aves cantar.

Quero mergulhar nos rios 
E com os peixes nadar.

Quero ver o sol nascer
E sentir a chuva no rosto.

Quero vaguear p’los campos
E regressar, já solposto.

Quero crer que sou feliz.
Quero viver o momento.
Recordar sonhos pueris,

Saudades, leva-as o vento !!!
Deolinda Cabo

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Srs. Recrutadores: não
existem Super-Candidatos!

Frequente e naturalmente, a po-
sição de recrutador é uma posi-
ção de poder face à posição de 

candidato. Os recrutadores, públicos 
ou privados, acabam por ter um manancial de opção 
entre os milhares de candidatos disponíveis no mer-
cado, que sonham com um lugar ao sol.

Mais raramente se vê o recrutador numa posição 
de inferioridade, tendo de recorrer aos seus dotes de 
persuasão para convencer determinad@ candidat@ a 
integrar os quadros da sua organização. Isto só ocor-
re, parece-me, nas situações em que o trabalhador seja 
altamente qualificado e disputado no mercado de tra-
balho.

Assim – e cingindo-nos apenas às ofertas de emprego 
que vão surgindo no mercado regional dos Açores – 
encontramos com relativa facilidade recrutadores que 
procuram Super-Candidatos. Conforme a experiência 
de vida e laboral já lhes devia ter doutrinado, tal não 
existe.

Vamos a exemplos práticos. Há alguns dias surgia na 
nossa praça uma oferta para gestor de recursos huma-
nos e programador informático. Cumulativamente. 
Outra dizia respeito a inseminador artificial de bovi-
nos e comercial polivalente. Cumulativamente tam-
bém. 

Um outro pedia jornalista estagiário, recém-licen-
ciado porém experiente, para ganhar à peça; que fosse 
autónomo e estivesse totalmente equipado, do ponto 
de vista do hardware e do software.

Anúncios há que solicitam do candidato uma super 

disponibilidade, inclusive do ponto de vista financei-
ro: que esteja disposto a ganhar apenas à comissão, 
deslocar-se na sua viatura própria, usar o seu próprio 
telemóvel a suas expensas, obviamente colaborando 
num regime de prestação de serviços, a recibo verde.

Tirando uma ou outra situação, nenhum dos exem-
plos acima existe. Não, pelo menos, com qualidade. Os 
recrutadores, antes mesmo de iniciarem os seus recru-
tamentos devem desenhar o posto de trabalho. O que 
é que eu preciso? O que é que eu espero desta pessoa? 
Onde vai trabalhar? 

Em que condições? 
O que vai concretizar em benefício da minha organi-

zação? Quanto vai auferir? 
As condições e vencimento que proponho serão atra-

tivos a ponto de atrair os melhores? Se não os melho-
res, pelo menos os disponíveis e que possam ocupar a 
vaga satisfatoriamente?

Estas são questões que deixo em aberto aqueles que 
se encontram num papel de recrutador. Lembrando 
também que também os candidatos são pessoas. Não 
Super-Heróis. 

Muito menos ao mínimo salário.

Valorização do Ser Humano

Esta segunda-feira celebrou-se 
o dia internacional da Mulher. 

Qual o significado deste dia? 
Naturalmente vem de imediato a 

inclusão das mulheres, paridade no 
acesso a oportunidades, nos salários auferidos, à edu-
cação, à livre escolha do seu caminho de desenvolvi-
mento individual. 

A nível mais profundo não podemos deixar de as-
sinalar que se trata da valorização do Ser Humano, 
pois como compreender uma Humanidade que logo 
à partida subvaloriza, desacredita, despreza ou mes-
mo espezinha de forma vil metade dos seus próprios 
membros? Esta é a peça principal que nos deve levar 
a considerar o próximo, independentemente da dife-
rença ou dos preconceitos culturais que venham do 
passado. 

Por acaso, para aqueles que são destros, mas funciona 
no inverso para os canhotos também, a mão que não 
escreve por acaso é deixada ao abandono pelo nosso 
corpo aos ditames do definhamento? A complementa-
ridade entre sexos faz parte da natureza humana e am-
bos têm as mesmas origens, as mesmas necessidades e 
o mesmo caminho evolutivo. 

Felizmente cada vez mais se vê consciência para o va-
lor acrescido que as mulheres trazem à sociedade, para 

além do restrito papel doméstico de outrora. Quer seja 
na política, nas empresas, no empreendedorismo, nas 
ciências, nas universidades e escolas, em centros de de-
cisão, vemos as mulheres a mostrarem o seu valor. A 
sua presença prolifera também na liderança dos diver-
sos setores da sociedade. 

É verdade que há ainda muito caminho a prosseguir: 
os preconceitos de milénios não desaparecem em me-
ses, anos ou mesmo décadas. 

Mas o esforço que se observa é de louvar. 
Como exemplo, neste fim de semana, no programa 

“60 minutes”, foi apresentada uma reportagem sobre o 
regresso da presença americana à Lua, depois do últi-
mo homem na Lua em 1972. 

Pretende-se que o próximo ser humano seja uma mu-
lher; a líder de operações é uma mulher; a equipa de 
operações terá uma razoável percentagem de presença 
feminina nos seus quadros. Julgo que estes passos são 
importantes. 

Há que replicá-los por toda a sociedade criando as 
condições adequadas também para que o exercício da 
maternidade não seja um fator limitativo e penaliza-
dor. 

As sociedades que conseguirem esta liderança estarão 
na frente do progresso humano, e consequentemente, 
estarão a alargar as suas oportunidades de desenvol-
vimento para um porvir mais equilibrado, mais justo 
e mais próspero para todos os seus membros consti-
tuintes.



4 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2021CRÓNICAS

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

HÉLIO B. LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

SIMPLESMENTE FABULOSO

Ficará para a História da III 
República a entrevista que 
ontem Jerónimo e Sousa con-

cedeu ao telejornal da RTP, onde falou com José Ro-
drigues dos Santos. Foi a resposta certa, numa en-
trevista muito mal conduzida, e à hora mais errada 
que se poderia escolher. Uma entrevista que valeu, 
para lá do resto, por duas passagens fundamentais: 
por um lado, a ideia, veiculada por José Rodrigues 
dos Santos, de que o Governo da Geringonça havia 
sido, tal como o da anterior Maioria-Governo-Pre-
sidente, mais do mesmo, mormente nas limitações 
do investimento público e nas cativações; por outro 
lado, aquelas certeiras e fabulosas palavras finais de 
Jerónimo de Sousa. Foram palavras que ficarão para 
a História da III República Portuguesa.

Ao contrário do que ali implicitamente expôs José 
Rodrigues dos Santos, a Geringonça mereceu, como 
teria de dar-se com gente normal, um vastíssimo 
apoio da grande maioria dos portugueses. E a razão 
deveu-se, tão só, a isto: a Geringonça pôs um fim na 
destruição do Estado Social, que vinha a ser posto em 
prática pela anterior Maioria-Governo-Presidente. O 
anterior Governo de Pedro Passos Coelho tinha um 

objetivo estratégico, que era pôr um fim na escola pú-
blica, reduzir ao ínfimo o Serviço Nacional de Saúde e 
privatizar a Segurança Social Pública. E não deixa de 
ser interessante ouvir André Ventura, crítico sem limi-
tes de Rui Rio e um defensor fervoroso do regresso de 
Pedro Passos Coelho, dizer que, num futuro Governo 
da Direita – e da Extrema-Direita, claro está – preten-
de que o Chega! sobrace a pasta da Segurança Social. 
Objetivo? Pois, privatizá-la, com o gravíssimo prejuízo 
que se imagina para a grande maioria dos portugueses, 
ainda no ativo ou já aposentados.

Para lá de mil e um outros aspetos, José Rodrigues 
dos Santos ignorou olimpicamente a manifestação 
contra o Governo de Passos e Portas que juntou mais 
de um milhão de portugueses em Lisboa. E esqueceu, 
por igual, as sucessivas inconstitucionalidades ditadas 
pelo Tribunal Constitucional, ou o estado de grande 
pobreza a que então se chegou. E evitou reconhecer 
que, embora a aliança PSD/CDS tenha sido a força 
mais votada, não foi a vencedora, dado que não con-
seguiu formar Governo. E nem sequer ali confessou 
que, como tenho quase a certeza, nunca acreditou que 
a Geringonça conseguisse sobreviver por um mandato 
completo. Nem lhe ocorreu o único superavit conse-
guido na III República, ou a chegada de Mário Cente-
no – o Ronaldo das Finanças, cognome nunca atribuí-
do a Aníbal Cavaco Silva...– à liderança do Eurogrupo, 
e hoje já à frente do Banco de Portugal e com assento 

no Conselho de de Governadores dos Bancos Nacio-
nais do Banco Central Europeu.

Por fim, e na pior hora possível para a experiência 
profissional de José Rodrigues dos Santos, eis que se 
determinou a questionar Jerónimo de Sousa sobre a 
mais recente infeliz intervenção de Aníbal Cavaco Sil-
va no tal encontro das mulheres laranja. Foi a pergun-
ta errada, à hora menos apropriada e à pessoa errada. 
De modo que a resposta, educada e sorridente – ficará 
para a História da III República Portuguesa –, foi de-
molidora. E muitíssimo certeira.

A esta resposta, há que juntar as palavras de hoje de 
Catarina Martins, a cuja luz as de Aníbal Cavaco Silva 
simplesmente não colam com a realidade. E é inteira-
mente verdade. Até Luís Delgado reconheceu que, por 
muitas críticas que possam querer fazer aos Governos 
de António Costa, aquela de termos a democracia 
portuguesa amordaçada nada tem de realidade. E logo 
concluiu: se assim fosse, Cavaco não teria ali podido 
falar e dizer o que se lhe ouviu.

No fundo, tudo isto foi um terrível conjunto de con-
versas sem nexo, desde as palavras de Aníbal Cavaco 
Silva, às considerações-pergunta de José Rodrigues 
dos Santos a Jerónimo de Sousa. Saldo Final? Bom, o 
registo histórico da resposta do Secretário-Geral do 
PCP. E já reparou o leitor que os restantes canais de 
televisão nunca mostram as tais certeiras palavras de 
Jerónimo de Sousa…?

A realidade das coisas

O Facebook é uma janela aberta da nossa vida. 
Quando abres esta janela deves manter uma 
grande disciplin, podes informar e desin-

formar, podes apresentar ou esconder-te mas a reali-
dade é que gostamos de mostrar o teu dia a dia. Que 
seja uma foto, um pensamento ou uma viagem que 
fazes, poderá ser criticado ou não, tudo depende dos 
seus amigos.

No último ano aprendi como controlar o Facebook.
É dificil, sim...
Porquê? É simple, porque gostaria de mostrar tudo o 

que se passa, tal como uma placa, uma comemoração, 
uma homenagem que Portugal ou outros que fizeram 
na minha pessoa, mas acho que não posso apresentar 
isso ou senão muitos vão criticar.

É triste de se esconder e ter vergonha de receber uma 
homenagem de qualquer governo. Mas, isto é a nossa 
comunidade, não posso mostrar o que foi apresentado 
e ter um orgulho imenso do que se passou mas,... um 
dia quem sabe... a comunidade não vai ser tão negativa 
mas muito positivo em qualquer um e que vamos po-
der apresentar.

Tenho sempre um orgulho do que Portugal está a ser 
muito bem representado aqui em Montreal, com pes-
soas de grande mérito. Sempre disse, tudo o que realça 
o nosso país e a nossa identidade portuguesa em Mon-
treal, no Quebeque e mesmo no Canadá é uma vítoria 
para nós todos.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NO RESTAURANTE ESTRELA DO OCEANO
Há duas semanas escrevi um artigo quer muitos gos-

taram,... "Think Outside of the Box". Apresentando 
pouco a pouco a nossa realidade das coisas e que deve-
mos pensar e organizar actividades ou achar maneira, 

com esta pandemia, de realçar e fazer uns trocos para 
sobreviver. As festividades dos 60 anos do jornal A Voz 
de Portugal são virtuais e muitos restaurantes e orga-
nização vão tentar de sobreviver com esta maneira de 
pensamento.

Sábado passado o restaurante Estrela do Oceano or-
ganizou uma festa virtual para todos que encomen-
daram um prato. Quando iam recolher o prato todos 
puderam ver e apreciar o nosso grande artista Eddy 
Sousa fazendo um espetácula sensacional. Foi um lin-
do evento das 15h às 17h e teve várias prendas. Para-
béns Eddy Sousa, Alcindo e Gabriela Alves. É assim 
que vamos fazer mexer um pouquinho a nossa comu-
nidade.

UM SHOW FANTÁSTICO COM
DAVID DEMELO COM OS SEUS AMIGOS
Antigamente no sábado a noite estavamos sempre 

fora de casa nas festas, fazendo reportagens de uma 
comunidade super ativa em Montreal. Sempre por to-

dos os lados, chegou a Covid-19, estamos em casa 95% 
do tempo, pensando aos nossos familiares, amigos e 
ficando sempre fechados. 

É dificil a viver esta nova vida mas ao menos sábado 
passado a partir das 20h tivemos a surpresa de uma 
"show" super interessante e bastante ativo com David 
DeMelo e os seus amigos,... Tal como Vavo Brito que 
fez-me rir e Anthony Morais que adorei ver o seu ca-
rismo, sem esquecer uma nova banda chamado "Super 
Fixe", que gostei muito e espero que vão vir a Montreal 
quando tudo isto vai acabar.

Para as pessoas que não viram o show,... podem ir ao 
grupo de A Voz de Portugal e ver este lindo espetáculo 
e que é também uma angariação de fundo para uma 
justa causa. Se tens uns tróquinhos podem dar merece 
o nosso apoio. 
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OFFRE D’EMPLOI
Groupe PTE est une entreprise que ce 
spécialise dans l’aménagement paysa-
ger haut de gamme. Nous sommes à la 
recherche d’installateur. Nous offrons 
d’excellentes conditions de travail et un 
salaire compétitif. Nous sommes égale-
ment très équipé pour minimiser le tra-
vail physique.

Contactez Marco Santos:
514-692-5905

www.groupepte.com

OFERTA DE EMPREGO
O "Groupe PTE" é uma companhia que 
se especializa em paisagismo de alta 
qualidade. Estamos a procura de instala-
dors. Oferecemos excelentes condições 
de trabalho e um salário competitivo. 
Estamos bem equipados para minimi-
zar o trabalho físico.

Podem nos contactar
Marco Santos: 514-692-5905

Um ano depois a Covid-19
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Sim já lá vai um ano depois que 
tudo isso começou...

É triste, eu me lembro a última 
festa que fui, no 15 de março de 2020, 
na Festa da Primavera, onde metade 
da sala tinha anulado mas a direção fez 
a festa e estavam no seu direito porque, 
no tempo, era permitido agrupamento 
de 200 pessoa e menos. e havia só 130 
nesta noite,... na semana anterior havia 
8 eventos,... lançamento de um livro, 
Dia internacional da Mulher no Estre-
la, a Missa Fadista, a nova loja de flores 
"Fleur2" situado em Laval que abriu no 
mesmo tempo. Parecia que 2020 seria 
um ano incrível para o jornal e a co-
munidade,... e derepente,...

Tudo parou.
Não há festas, nem nada na comunidade, houve um 

momento de relaxamento durante o verão, mas desde 
março é incrível.

Devemos notar que o jornal A Voz de portugal está 
a continuar a organizar algumas atividades para a co-
munidade. Esperamos que gostem. É uma maneira de 
fazer mexer a comunidade, de uma certa maneira e 
que vão gostando pouco a pouco, não se esquecem que 
sábado será o lançamento do primeiro CD da comuni-
dade, espero que todos vão ir ao restaurante ALDEA 
e que continuem a apoiar os comércios portugueses 
através da comunidade, que seja Montreal, Laval, Lon-
gueil, Brossard, Mont St-Bruno etc.

VACINAÇÃO: ABERTURA PARA OS 70 ANOS
A vacinação já começou desde dezembro, em primei-

ro foi para as infirmeiras/os e doutores, depois foi para 
os CHLD e casas dos idosos e agora estamos na zona 
das idades. 80 e mais foi há duas semanas, e a semana 

passada mudou de 70 e mais. É claro que dentro duas 
semanas vai ir para 60 e mais. Se a vacinação continua 
neste velocidade,... em junho/julho a maioria da popu-
lação vai estar vacinada. O problema que já começou 
é que a vacinação vai dar uma mais valia a pessoa... 
Se queres ir de viagem ou ir  a um restaurante,... será 
que vais ter um passaporte electrónico para informar e 
tens direitos a mais ou não. Em alguns países já fazem 
esta dintição para dar mais valor as pessoas que vão ao 
restaurante... tal como se queres ir a igreja,... se tens as 
duas vacinas será que podes ir sem ser contado... O go-
verno vai dever organizar uma maneira de organizar 
isso porque, sim, se tens a vacina, devias ter o direi-
to de ir onde queres. Exemplo: No SuperBowl que foi 
no 7 de fevereiro de 2021, a metade do estádio estava 
cheio de fãs. É importante de notar que todos os pre-

sentes foram vacinados com as duas 
doses para poder estar presente neste 
espetáculo desportivo. Já há distinções 
através do mundo, será que o Quebe-
que vai entrar nesta vaga... vamos ver...

PERMITIDO OU PROIBIDO
ZONAS DE CÔR DE LARANJA?
Com exceção de Montreal, Lanaudiè-

re, Laurentides, Laval e Montérégie, 
todas as regiões do Quebeque estão 
relaxando as suas medidas de saúde a 
partir de segunda-feira.

O QUE MUDA: Restaurantes: má-
ximo de dois adultos por mesa e que 
podem estar acompanhados por seus 

filhos menores. Os proprietários dos restaurantes de-
vem manter um limite de clientes devem apresentar 
provas de residência que vive na zona laranja. É ne-
cessário fazer reserva, exceto para estabelecimentos 
de "fast food". Salas de treinamento (academias): São 
autorizados treinamentos individuais, para duas pes-
soas juntas, devem viver na mesma residência. Ativi-
dades desportivas ao ar livre (esqui, aulas de esqui, 
raquetes de neve ou patinagem): são permitidas em 
locais públicos para pessoas da mesma residência ou 
para um máximo de oito pessoas de residências dife-
rentes. Os locais de culto: terão capacidade para aco-
modar no máximo 100 pessoas respeitando as normas 
sanitárias. O horário: "Couvre-Feux" foi estendido 
para 21h30 em vez de 20h00.

O QUE NÃO MUDA: Viagens entre regiões e cida-
des: ainda não recomendado, exceto para viagens es-
senciais. Reuniões em residências particulares (casa 
ou chalé), internas ou externas, são proibidas, exceto 
para pessoa que more sozinha. Uma pessoa que resi-
da sozinha, com filhos dependentes, se aplicável, pode 
se juntar a pessoas que moram em apenas um outro 
endereço, desde que formem um grupo estável. Cui-
dadores, pessoas que oferecem um serviço ou apoio e 
mão de obra para o trabalho planejado podem vir à 
casa particular de outra pessoa. As atividades organi-
zadas em local público são sempre proibidas, exceto 
em funerais, com um máximo de 25 pessoas. Bares, 
cervejarias, tabernas e cassinos permanecem fecha-
dos. Para microcervejarias e destilarias, apenas seus 
serviços de consumo no local serão encerrados. Spas: 
os serviços de massoterapia são autorizados, mas o 
acesso às banheiras de hidromassagem terapêuticas 
ainda será proibido.

11 DE MARÇO 
O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que 

haverá um dia em memória das vítimas do COVID-19 
que vai se realizar, quinta-feira, 11 de março.

«En ce jour, j'invite tous les Canadiens à s’unir pour 
honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus 
et des personnes qu'ils ont laissées derrière eux. Nous 
rendrons également hommage à tous ceux qui ont été 
touchés par la COVID-19 et à tous ceux qui continuent 
de travailler fort et de faire des sacrifices incroyables 
dans notre lutte contre le virus», declarou o Primeiro 
Ministro do Canadá.

Uma cerimónia está marcada para o meio-dia, e os 
quebequenses são convidados a um minuto de silêncio 
às 13h. 

Até à Próxima...
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CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória.
Amor: Poderá ser surpreendido com uma declaração 
de amor. Dê a si próprio a oportunidade de ser feliz.

Saúde: Evite as gorduras.
Dinheiro: Mantenha a calma para conseguir resolver um 
problema no trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de 
paixão. 

Saúde: Relaxe mais, liberte o stress acumulado no dia a dia.
Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

GÉMEOS: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático
Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários 
invejosos. Proteja-se.

Saúde: Cuide do seu sistema cardiorrespiratório.
Dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco 
sincero.
Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que 
significa Sucesso.
Amor: Empenhe-se a cem por cento no seu 
relacionamento amoroso.

Saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo.
Dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Controle o mau-humor. Procure que a 
serenidade e a paz de espírito sejam uma constante 

na sua vida!
Saúde: Deve gerir bem as suas energias para não se sentir 
desgastado.
Dinheiro: Controle melhor a sua vida financeira.
Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa 
Derrota.
Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer-
lhe alguns problemas. A paz começa no seu próprio 

coração.
Saúde: Receberá os resultados de um exame e sentir-se-á 
muito aliviado.
Dinheiro: Evite tomar uma decisão sem antes analisar tudo o 
que ela implica.
Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas.
Amor: Confie mais na sua cara-metade. Para quê 
discutir? Um pequeno gesto ou uma boa ação são 

bem mais importantes do que as palavras!
Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado.
Dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem da sua boa 
vontade.
Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia.  
Amor: Uma discussão com o seu par deixá-lo-á 
preocupado. 

Saúde: Poderá passar por uma fase de desânimo.
Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no futuro.
Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que 
significa Projetos.
Amor: Aproveite para estar mais tempo com os seus. 
A vida é uma surpresa, divirta-se!

Saúde: Modere as suas emoções.
Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso, mas o resultado será 
muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que 
significa Excentricidade.
Amor: Procure dar mais ânimo e vitalidade à sua 
relação afetiva. Tenha ideias e coloque-as em prática. 

Evite a monotonia!
Saúde: Cuidado com as costas, não faça grandes esforços. 
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, 
será prejudicado pela preguiça.
Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão.
Amor: Exija mais sinceridade na relação com os 
outros. A confiança é essencial.

Saúde: O cansaço pode ser aliviado com um bom banho 
relaxante. Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa 
Poder, Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe 
perdão por um erro cometido no passado. O poder 
da transformação leva o velho e traz o novo. Saúde: 
Cuide da sua saúde oral, poderá ter problemas 

dentários.
Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Um caso sério 

O Governo da República não 
está a ser sério ao não tratar 
as suas Regiões Autónomas 

com a devida e institucional equidade, seja no for-
necimento de vacinas contra o Covid 19, seja rela-
tivamente às verbas do Furacão Lourenzo, e mesmo 
quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao 
tratamento do prometido à Universidade dos Aço-
res.

Trata-se de uma discriminação do primeiro-ministro 
António Costa, o que prefigura um ato que tem a ver, 
seguramente, com os resultados eleitorais que levou 
à formação do novo Governo Regional, tendo o Go-
verno da República colocado os interesses partidários 
acima dos deveres do Estado.

Pelos vistos, parece haver uma agenda político-parti-
dária que tem como prioridade prejudicar os Açores, 
o que se considera ser um absoluto desrespeito pelos 
órgãos próprios desta Região Autónoma, deitando 
poeira para os olhos dos açorianos.

Vejamos o que aconteceu com o compromisso do 
Governo da República aquando da tempestade que 
assolou as nossas ilhas, pela passagem do furação Lou-
renzo em que António Costa se empenhou a transferir 
até 40 milhões de euros para os Açores em dois anos: 
20 milhões em 2019, mais 20 milhões em 2020.

Mas para espanto de todos nós, ou não, no ano pas-
sado, ao contrário do prometido, não chegou aos co-
fres da Região nem um cêntimo para a reparação dos 
prejuízos causados pelo furacão, mormente a recons-
trução do porto das Flores, nem para os prejuízos na 
cidade da Horta. E as verbas prometidas e nunca con-
cretizadas para a Universidade dos Açores, por onde 
param?

Falemos também da vacinação dos açorianos, tendo 
a Região um plano regional de vacinação contra a co-
vid-19, que foi articulado com o plano nacional, com 
o objetivo de assegurar a vacinação de todas as pessoas 

que residem no Arquipélago. 
No pressuposto de que os Açores receberiam 0,5% 

das vacinas a que o nosso país tinha direito, de acor-
do com as regras da União Europeia, relativamente às 
respetivas taxas populacionais, o certo que a entrega 
de vacinas à Região não ultrapassa as correspondentes 
a apenas 0,2% da população e chegam tarde e às horas 
que a República entende às nossas ilhas. Assim, as da-
tas previstas no plano de vacinação contra a Covid-19 
não serão cumpridas. Ficamos mais uma vez para trás, 
relativamente àquilo que acontece com algumas re-
giões do Continente.

Aqui está mais uma prova do que é acordado com o 
Governo da República na prática só serve para inglês 
ver, porquanto cozinha-se as políticas, de acordo com 
as cores partidárias e discricionárias das Regiões Au-
tónimas.

Outrossim, depois das dores de cabeça que foi con-
seguir unir todos os Estados-membros da União Eu-
ropeia para aprovar o Plano de Recuperação e Resi-
liência, dos 13,9 mil milhões de euros que cabem a 
Portugal da apelidada “bazuca”, o Ministro do Planea-
mento comunicou por carta ao Governo Regional que 
o montante destinado aos programas de investimento 
para os Açores não deveria ultrapassar os 720 milhões 
de euros, o correspondia a 5% do pacote indicativo de 
Portugal. Afinal, apenas 580 milhões de euros virão 
para a Região. Onde páram os 140 milhões de euros 
que pertencem ao povo dos Açores?

Até ao momento não houve resposta do Governo de 
António Costa, quanto à inesperada redução, pelo que 
o Governo Regional aceitou tacitamente os 580 mi-
lhões no Plano de Recuperação e Resiliência que foi 
enviado para Lisboa para integrar o PRR nacional. 

A defesa da Autonomia, ontem como hoje, é de im-
portância estratégica fundamental para a nossa Re-
gião, como são os casos flagrantes por exemplo das 
verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, os 
apoios para os estragos do furacão Lourenzo ou mes-
mo a vacinação contra o covid 19, pois a proteção dos 
reais interesses dos açorianos e dos nossos direitos, ou 
seja a forma como a Região Autónoma dos Açores é ou 
não respeitada pelo governo de António Costa.
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A Entrevista bombástica de Meghan e Harry
Em entrevista concedida à estrela de televisão 

americana Oprah Winfrey, o príncipe Harry e 
sua esposa, a duquesa de Sussex, Meghan Ma-

rkle, falaram sobre a dificuldade de conviver com a 
família real britânica, racismo e depressão.

Foi a primeira grande entrevista do casal desde que 
anunciou o afastamento da família real em troca de po-
der ter uma vida independente.

A entrevista bombástica deve acirrar ainda mais as 
relações conturbadas entre o casal e a monarquia britâ-
nica. As declarações de Harry e Meghan sobre assuntos 
delicados têm potencial de manchar a imagem da fa-
mília real.

Sobre a relação com a família real:
Meghan disse que a família real e as pessoas que co-

mandam a instituição são coisas separadas. Ela afirmou 
que a rainha Elizabeth 2ª sempre foi "maravilhosa" com 
ela e a fazia se sentir bem-vinda. Ao ser questionada por 
Oprah se a atriz escolheu o silêncio ou foi silenciada, 
Meghan respondeu apenas "o último". Ela acrescentou 
ainda que, embora o palácio estivesse disposto a mentir 
para proteger outros membros da família real, "eles não 
estavam dispostos a falar a verdade para me proteger e 
proteger o meu marido". Harry revelou ainda que seu 
pai, o príncipe Charles, parou de atender suas ligações 
após ele ter contado sobre os planos de abandonar a 
vida real. Ele disse que tanto o pai quanto o irmão, o 
príncipe William, estão "presos" em seus papéis e não 
conseguem deixá-los. Ele acrescentou que sente pena 
por eles. Harry disse que sua falecida mãe, a princesa 
Diana, ficaria "muito zangada e triste" pela forma como 
ele e Meghan foram tratados. Ela gostaria que eles fos-
sem felizes. O príncipe revelou também que parou de 
receber recursos financeiros no primeiro trimestre de 
2020, mas continuou recebendo a herança de sua mãe. 

Harry contou ter uma forte ligação com a rainha e que 
seu pai voltou a atender suas ligações. No momento, a 
prioridade do príncipe é curar a relação que tem com 
Charles. "Meu arrependimento é ter acreditado quando 
disseram que eu estaria protegida", lamentou Meghan.

Sobre racismo:
Meghan, que é filha de uma afro-

-americana, afirmou que havia uma 
preocupação com relação ao quão 
"escuro" o filho do casal poderia ser. 
Além disso, a criança não teria direi-
to à segurança do palácio por não ser 
príncipe. Nenhum dos dois revelou 
quem havia expressado a preocupa-
ção em relação à cor da pele de Ar-
chie, apenas deram a entender que 
seria um membro da família real. 
Harry criticou ainda o fato de seus 
familiares terem silenciado sobre re-
portagens racistas que atacaram Me-
ghan. "Isso machuca", acrescentou.

Sobre saúde mental:
Meghan revelou que a intensa pressão que sofreu a fez 

pensar em suicídio. Ela disse que falou ao palácio que 
precisava de ajuda para problemas de saúde mental, 
mas não recebeu nenhum apoio. "Eu simplesmente não 
queria mais viver. E esse foi um pensamento constante, 
aterrorizador, real e muito claro", disse Meghan.

Sobre a imprensa britânica:
Meghan negou reportagens que a acusaram de ter feito 

a cunhada Kate, a duquesa de Cambridge, chorar du-
rante os preparativos do próprio casamento. Oprah leu 

durante a entrevista manchetes de jornais que mostram 
o tratamento diferente dado a Kate e Meghan pela im-
prensa britânica.

Sobre a vida pessoal:
O casal revelou que o segundo filho que espera é uma 

menina que nascerá em meado do ano. Harry disse que 

"não teria sido capaz" de se afastar da família real sem 
Meghan. Ela era sua saída. "Nós não estamos apenas 
sobrevivendo, mas prosperando. É muito melhor do 
que qualquer conto de fadas que você tenha lido", disse 
Meghan.

Em janeiro do ano passado, Harry e Meghan anun-
ciaram o afastamento da realeza para terem um futuro 
independente.  O anúncio inesperado surpreendeu e 
causou desconforto entre os outros membros da mo-
narquia, tendo levantado dúvidas sobre as futuras fon-
tes de financiamento dos duques de Sussex.

Com a decisão, Harry e Meghan deixaram de partici-
par dos compromissos reais e não recebem mais recur-
sos públicos destinados à coroa britânica. (DW)
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Esparguete à bolonhesa, versão vegetariana

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
Seguros / Financeiros

SUDOKU

INGREDIENTES: 
1 cebola; 2 dentes de alho; 1 cenoura; 1 talo de aipo; 2 c. de sopa 
polpa de tomate; 100 ml vinho (branco ou tinto); 400 g tomate enlata-
do; 200 ml água; 1 c. de sopa caldo de legumes concentrado; 2 c. de 
chá alecrim fresco picado;½ c. de chá sal; q.b. pimenta-preta; 400 g 
esparguete – feito com trigo durum, lentilhas ou feijão.
MODO DE PREPARO: 
1-Demolhe e escorra muito bem a soja. Numa frigideira com metade 
do azeite, aloure a soja. Reserve. 2-Descasque e pique finamente 
a cebola, o alho e a cenoura. Corte o aipo ao meio no sentido do 
comprimento e pique-o finamente também. 3-Numa panela grande, 
salteie em lume brando todos os legumes no restante azeite durante 
5-8 minutos. Acrescente a soja refogada, a polpa de tomate e o vinho. 

Deixe fervilhar durante alguns minutos, mexendo com frequência. Adicione o tomate, a água, o caldo e o ale-
crim. Tape e deixe cozinhar durante cerca de 20 minutos, mexendo com frequência. 4-Tempere a bolonhesa 
com o sal e a pimenta. Coza a massa. Envolva bem com o molho. Sirva com parmesão ralado.

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores

e clientes

GUIA

9

Restaurante
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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 T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

O grupo Facebook
do jornal 

A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade 

portuguesa em 
Montreal

6

2

9

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1. É a palavra de ordem nos desconfinamentos europeus. 
Lista. 2. O desabrochar da flor. Utensílio de barro em que fazem criação os 
coelhos domésticos. 3. Décima sexta letra do alfabeto grego. Cristalizar (o sal). 
4. (...) Brilhante Pedrosa, embaixadora da União Europeia na Venezuela, foi 
declarada “persona non grata” pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro. 
Planície à beira de um rio. 5. Sem brilho. Imposto sobre o rendimento das pes-
soas singulares. 6. Fruta temporã apanhada na noite de S. João. 7. Ostentação 
ou magnificência. Espécie de rã arborícola. 8. Cumprimento japonês. Dinheiro 
(gíria). 9. (...) Khashoggi, colunista do diário The Washington Post assassinado 
em 2018. Grande cólera. 10. Nome feminino. Empenhar-se. 11. Pouco frequen-
te. Artigo antigo. Anel.
VERTICAIS: 1. Erva (Brasil e Angola). Aportar (Náut.). 2. Terreno semeado de 
anis. (...) McKinnon, a Christiane da série We Children from Bahnhof Zoo, adap-
tação televisiva d’Os Filhos da Droga. 3. Antigo nome da nota musical dó. Au-
toridade Tributária e Aduaneira. Aperfeiçoar (fig.). 4. A ti. Cetáceo (golfinho) das 
regiões árcticas, de pele branca. 5. Biscoito com a forma de letra. Sovaco. 6. 
Fido. Molibdénio (s. q.). Parlamento Europeu. 7. Internet Protocol. Proveito. 8. 
(...) e lojas de discos, em França, vão usufruir do estatuto de “comércio essen-
cial”. 9. Nome dado às letras dos mais antigos alfabetos germânicos e escandi-
navos. O escol. 10. Verbal. «Quem colhe antes do Natal, deixa o azeite no (...)». 
11. Deuses que protegiam o lar e a família, entre os antigos Romanos. Amargo.

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



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 9 MARS, 2021   | 11

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

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

Você procura uma empresa e um patrão que 
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo 
valor? 

CONTACTE-NÓS
ROBERTO TAVARES

514-992-1586 OU
info@terrassementterranova.com

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

ANÚNCIOS

NECROLOGIAEMPREGOSEMPREGOS

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura 

homens para trabalhar nos jardins. Com 
ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPE-

RIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLO-
CADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS 

CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO. 

MANUEL: 514 941-3078 
Precisa-se de senhora para fazer limpeza 

de uma pequena casa em Boisbriand.
Muito Bom salário e de 2 a 5 dias 

por semana. Deve ter um carro e falar 
francês ou inglês.

450-979-1285 ou 514-233-0621

Procura-se cozinheiro com ou sem experiência para 
um restaurante português. 

1851, Ontario E., Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

EMPREGOS

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, 
assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. 

BOM SALÁRIO. 
Se possível com carta de condução. 

Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA

514-977-3248

Precisa-se de empregados como
assitentes na cozinha no restaurantes

e trabalho geral à tempo inteiro ou 
parcial e com ou sem experiência. 

514-677-2918

Companhia em paisagismo 
e pavimento situado em Laval está a procura de 

empregados tal como condutor de 
camião (classe 3) e 

colocador de pavimento 
(pavé-uni) com experiência a tempo inteiro.

MIKE: 514-691-7283

EMPREGOS

Precisa-se de uma costureira que tem expe-
riência com várias máquinas de costura a tem-
po inteiro em Laval. 

Tina: 514-941-4500

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

QUINCAILLERIE AZORES INC.
Precisa-se de um/a casheira a tempo inteiro 
que fala francês ou inglês e falar português é 
uma mais valia. 

514-845-3543

† FRANCELINA 
FREITAS RESENDES

Faleceu em Montreal no 
dia 5 de março de 2021, 
com 83 anos. A senhora 
Francelina Freitas Resen-
des, natural de Almagrei-
ra, Santa Maria, Açores. 
Esposa do já falecido 
João Resendes.
Ela deixa na dor seu filho  
António (Ana Alves) e mãe 
do já falecido José. Sua 
neta Katherine, seu neto 
Thomas. Suas irmãs Inês, 
Maria do Carmo, Rosa 
Guiomar, cunhada Maria, 
sobrinhos/as e restantes 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca | 514-277-7778
Os serviço funebres realizam-se terça-feira, dia 9 de 
março de 2021 às 11h30 na igreja Santa Cruz situado 
no 60 Rachel Oeste. Será sepultada no cemitério Notre-
-Dame des Neiges. A familia vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associaram na dor. Bem Haja.

Precisa-se de senhora para fazer limpeza 
de uma pequena casa em BoisBriand. 

Muito bom salário, de 2-4 dias por semana.
Telefona: 450-419-0895

ou 514-513-6140
Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com 
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a 
tempo inteiro ou parcial com carro. Haverá bons benefí-
cios e o salário é de 18,97/h.

Envie CV por fax 450-978-9664 ou
E-mail sandrag@saronet.com

ou ligue para 450-978-0990 entre 9h00 e 16h30.
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danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

DANIEL
VARDI

Portugal e o Oscar

Portugal detém 
o título de país 
que mais indicou 

filmes ao Oscar. Des-
de 1980 foram 36, sem 
nunca ter sido nomea-
do. O quê, para muitos, 
pode parecer um des-
prestígio, para outros é 
um sinal claro da força 
do mercado audiovisual 
lusitano.

Neste ano, "Listen" é 
o filme escolhido, por 
um júri especializado, 
para representar o país e 
conta os dramas vividos 
pelas famílias portugue-
sas para emigrar para o 
Reino Unido. O tema se 
torna ainda mais interes-
sante para nós que vive-
mos a realidade do imi-
grante no Canadá, existe 
uma expectativa natural 

de nos identificarmos 
com a trama. A obra de 
Ana Rocha de Sousa, que 
conquistou cinco galar-
dões de ouro no Festival 
de Veneza,  concorreu 
com outros três excelen-
tes filmes.

As outras obras selecio-

ses democráticos, atual-
mente estão direcionan-
do as temáticas culturais 
para obras mais con-

servadoras e, até mes-
mo, dificultando as leis 
de incentivos culturais, 
numa tentativa clara de 
direcionar a sociedade 
e impedir a produção 
de obras que permitam 
abordar temas progres-
sistas. Portugal, ao con-

trário, está buscando 
potencializar a sua  pro-
dução cultural, apoiando 
através de ferramentas 
governamentais os pro-
dutores de conteúdo na 
língua portuguesa e bus-
cando cada vez mais vi-
trines para as suas obras.

A cosmopolita Mon-
treal com sua incrível 
capacidade de mesclar 
diferentes culturas e ain-

da servir de elo entre o 
tradicional e o moderno, 
se torna um excelente 
cenário para a produção 
ANO  TÍTULO  REALIZADOR  RESULTADO

1980  Manhã Submersa  Lauro António  Não nomeado
1982  Francisca  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1983  Sem Sombra de Pecado  José Fonseca e Costa  Não nomeado
1984  O Lugar do Morto  António-Pedro Vasconcelos  Não nomeado
1985  Ana  Margarida Cordeiro e António Reis  Não nomeado
1988  Tempos Difíceis  João Botelho  Não nomeado
1989  Os Canibais  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1990  O Processo do Rei  João Mário Grilo  Não nomeado
1991  O Sangue  Pedro Costa  Não nomeado
1992  O Dia do Desespero  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1993  Vale Abraão  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1994  Três Palmeiras  João Botelho  Não nomeado
1995  A Comédia de Deus  João César Monteiro  Não nomeado
1997  Viagem ao Princípio do Mundo  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1998  Inquietude  Manoel de Oliveira  Não nomeado
1999  Os Mutantes  Teresa Villaverde  Não nomeado
2000  Tarde Demais  José Nascimento  Não nomeado
2001  Camarate  Luís Filipe Rocha  Não nomeado
2002  O Delfim  Fernando Lopes  Não nomeado
2003  Um Filme Falado  Manoel de Oliveira  Não nomeado
2004  O Milagre Segundo Salomé  Mário Barroso  Não nomeado
2005  Noite Escura  João Canijo  Não nomeado
2006  Alice  Marco Martins  Não nomeado
2007  Belle Toujours  Manoel de Oliveira  Não nomeado
2008  Aquele Querido Mês de Agosto  Miguel Gomes  Não nomeado
2009  Um Amor de Perdição  Mário Barroso  Não nomeado
2010  Morrer Como Um Homem  João Pedro Rodrigues  Não nomeado
2011  José e Pilar  Miguel Gonçalves Mendes  Não nomeado
2012  Sangue do Meu Sangue  João Canijo  Não nomeado
2013  Linhas de Wellington  Valeria Sarmiento  Não nomeado
2014  E Agora? Lembra-me  Joaquim Pinto  Não nomeado
2015  As Mil e Uma Noites  Miguel Gomes  Não nomeado
2016  Cartas da Guerra  Ivo Ferreira  Não nomeado
2017  São Jorge  Marco Martins  Não nomeado
2018  Peregrinação  João Botelho  Não nomeado
2019  A Herdade  Tiago Guedes  Não nomeado
2020  Vitalina Varela  Pedro Costa  Não nomeado

nadas foram: “Mosquito” 
de João Nuno Pinto, que 
retrata o pesadelo de um 
soldado português per-
dido na África no início 
do século XX; “Patrick”, 
de Gonçalo Waddington, 
sobre os traumas sexuais 
de uma infância rouba-
da e, por fim, “Vitalina 
Varela”, de Pedro Costa, 
que narra a  história da 
mulher cabo-verdiana 
que chega a Portugal três 
dias depois do funeral do 
marido. Há mais de 25 
anos que Vitalina espera-
va o seu bilhete de avião. 
A direção de fotografia 
e iluminação desta obra 
são um show à parte e 
dão um clima ao mesmo 
tempo assustador e cati-
vante.

É claro que a cultura 

é um fator transforma-
dor para as sociedades. 
Além de representar o 
momento histórico do 
ano de suas produções, 
as obras podem provo-
car um novo pensamen-
to, educar e permitir o 
surgimento de outras 
tendências. Alguns paí-

de eventos, Colabs e a 
criação de novas obras. 
A juventude portugue-
sa, inspirada pelas atuais 

produções culturais, está 
cada vez  mais ávida por 
novas linguagens e ex-
perimentações artísticas 

que se conectem com 
suas origens,  justifican-
do a criação de festivais e 
incubadoras de tecnolo-

gia, mas este será um as-
sunto para uma próxima 
pauta.
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WandaVision prova que é mais
do que apenas um capítulo do
universo da Marvel

A não ser que você viva completamente desconec-
tado de qualquer veículo que fale sobre cultura pop, 
é impossível ter escapado do contato com o Universo 
Cinematográfico Marvel (MCU). Entre 2008 e 2021, 
o Marvel Studios e a agora extinta Marvel Television 
lideraram o movimento nerd de Hollywood com 23 
filmes e 11 séries ligados à franquia baseada nos heróis 
dos quadrinhos da Casa das Ideias. Desde o fim da di-
visão comandada por Jeph Loeb, no entanto, criou-se 
uma expectativa sobre quais seriam os próximos pas-
sos da marca na TV. Quando a Disney anunciou a cria-
ção de seu próprio streaming, o Disney+, prometendo 
um extenso cardápio de produções originais, a “grife” 
criada por Kevin Feige se tornou rapidamente o car-
ro-chefe do serviço. Em menos de um ano, o estúdio 
anunciou diversas séries que vão expandir a franquia, 
protagonizadas por novos e antigos personagens. Pri-
meiro programa dessa fase de expansão, WandaVision 
mostrou que o MCU tem muito a ser explorado nesse 
novo canal.

Desde seus primeiros episódios, ficou claro que a mi-
nissérie escrita por Jac Schaeffer e dirigida por Matt 
Shakman não seria facilmente digerida por novatos à 
franquia. Apoiada nos acontecimentos de Vingadores: 
Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, a produção 
confundiu alguns fãs desavisados com seu formato 
de sitcom e exibição em preto e branco, e mesmo os 
espectadores mais dedicados do MCU precisaram ser 
convencidos de que esse formato “diferentão” faria 
sentido. Felizmente, essa curiosidade se traduziu em 
qualidade e, pelo menos em seus três primeiros episó-
dios, WandaVision alternou momentos de comédia e 
suspense com relativa maestria, prendendo o público e 
gerando grande barulho nas redes sociais.

Embora a qualidade técnica da produção seja indis-
cutível, especialmente ao recriar cenários e formatos 

de produções clássicas, é nas atuações que a minissé-
rie se destaca. Desde as coadjuvantes Kathryn Hahn e 
Teyonah Parris até os protagonistas, não há um ator do 
elenco principal que não deixe tudo de si em cena. Paul 
Bettany e sua versão atrapalhada do Visão, por exem-
plo, estão em um nível muito acima do que já apresen-
tado nos filmes, com o ator inglês exercitando todos os 
músculos teatrais que ficaram presos desde sua estreia 
em Vingadores: A Era de Ultron.

Mas quem domina a minissérie é Elizabeth Olsen. 
Também limitada no cinema pela divisão de holofotes 
com estrelas de maior magnitude, a atriz brilha de ma-
neira descomunal, deslizando com naturalidade entre 
os momentos de comédia, drama, suspense e até ter-
ror. Do primeiro ao último episódio, ela faz com que 
até as grandes barrigas expositivas da produção divir-
tam e emocionem.

O trabalho de Schaeffer e Shakman também precisa 
ser elogiado. Apesar da mania do Marvel Studios de 
conectar todas as suas produções com dezenas de refe-
rências e pontas soltas, a dupla soube conter esse pla-
nejamento de franquia na trama de Monica (Parris) e 
criar uma história fechada de Wanda (Olsen) que, até 
os segundos finais, ignora seu já confirmado retorno 
em Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 

Às vésperas do finale de WandaVision, Matt Shak-
man chegou a preparar os fãs para uma conclusão po-
tencialmente decepcionante, frustrante pela quantida-
de de teorias de fãs que não se realizariam. Felizmente, 
essa previsão do cineasta acabou não se concretizando. 
Embora não tenha abordado em nenhum momento 
multiverso, mutantes, ou Mephisto, o encerramento 
da minissérie deixou todas essas portas ligeiramente 
abertas para serem escancaradas no futuro.

Ao mesmo tempo, WandaVision cumpriu sua pro-
messa de lidar com luto e contar uma história de perda 
em um núcleo fechado. “O Grande Final”, conclusão 
da minissérie, amarrou bem os fios criados desde o 
primeiro capítulo.

NICOLAOS GARÓFALO
Jornalista da Omelete

UM PRÍNCIPE EM NOVA YORK 2 UNE
TRADIÇÃO E MODERNIDADE
COM MUITO CARISMA
Não é nenhum exagero dizer que Um Príncipe 

em Nova York revolucionou o cinema. No longa 
de 1988, a imagem estereotipada da África em 
Hollywood foi confrontada com uma direção de 
arte impressionante. Eddie Murphy iniciou a tra-
dição de interpretar diversos personagens em 
um mesmo filme; mas, acima de tudo, o longa 
marcou como o primeiro filme com um elenco 
inteiramente negro que foi um sucesso ao redor 
do globo. Esse fenômeno cultural foi estabele-
cido e replicado apenas, talvez, com o lança-
mento de Pantera Negra décadas mais tarde. 

O legado do filme de John Landis é tão grande, 
que a sequência que chega anos depois carre-
ga uma responsabilidade imensa nos ombros. 

Por isso, é um alívio ver que Um Príncipe em 
Nova York 2 soube seguir os passos do primeiro 
e investir em suas forças. Se Zamunda teve tan-
to impacto cultural, que passemos mais tempo 
em Zamunda. Se os barbeiros se tornaram icô-
nicos, que vejamos eles novamente. O roteiro 
de Kenya Barris é tão espertinho que traz nos-
sos queridos personagens de volta para recriar 
diversos momentos, estabelecendo uma histó-
ria que remete à original, sem fazer disso uma 
viagem sem imaginação. Mesmo que a trama 
da sequência se assemelhe à do primeiro lon-
ga, Um Príncipe em Nova York 2 faz questão 
de evoluir personagens, trazendo para o centro 
a importância de lidar com decisões feitas no 
passado. 

Para compensar, temos um clima divertido de 
Um Maluco no Pedaço na nova situação de La-
velle, um romance bem construído e a presença 
de basicamente todos os personagens que mar-
caram o primeiro filme. Mais engraçado que o 
primeiro, Um Príncipe em Nova York 2 aprovei-
tou sua posição para reunir um elenco e partici-
pações especiais gigantes em uma celebração 
da cultura africana e afro-americana que resulta 
em uma festa - cheia de números musicais - e 
aparições de Salt-N-Pepa, Gladys Knight e ato-
res que farão o público levar um susto. Neste 
cenário, as adições de Leslie Jones e Tracy 
Morgan são ótimas, e Wesley Snipes rouba as 
cenas em que aparece com uma faceta cômica 
deliciosa de ver. 

A sequência também tem uma autoconsciên-
cia afiada, que sabe tirar sarro do politicamen-
te correto ao mesmo tempo que tem o coração 
no lugar certo. O filme de Craig Brewer merece 
aplausos pelo carisma e leveza que ele conse-
guiu levar para uma obra tão importante. É difícil 
honrar a tradição e levar a história para frente 
do modo que Um Príncipe em Nova York 2 fez.

'LOVE IS ON MY SIDE' VAI REPRESENTAR PORTUGAL NA EUROVISÃO
'Love is on my side', dos The Black Mamba e interpretada por Tatanka, vai representar Portugal na Eurovisão, que decorre em maio nos Países Baixos. A 
escolha foi feita pelos portugueses, com o tema a 'bater' os outros nove que estavam a concurso na 55.ª edição do Festival da Canção. Os The Black Mamba 
receberam a votação máxima do público, empatando a 20 pontos com Carolina Deslandes, com a música 'Por um triz'. Segundo as regras, em caso de em-
pate, prevalece a votação do público. Carolina Deslandes vencera a votação do júri nacional, que juntou os votos das sete regiões do país. Com 'Love is on 
my side' Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba. Tatanka 
é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.
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VITÓRIA SOBRE O COVID NAS
LÁGRIMAS DE OURO DE
PATRÍCIA MAMONA
Há mês e meio, Patrícia Mamona penava com 

Covid: «Sim, estive alguns dias de cama, levan-
tar-me para ir à casa de banho custava, era um 
suplício». 
Torun era a sua quinta vez em Europeus de 

Pista Coberta - e se da edição de 2017 trouxera 
medalha de prata, da edição de 2019 trouxera o 
desencanto do pódio perdido por unha negra.

Para Torun partiu, pois, de coração agitado por 
esse «mês muito atribulado» - por entre o vírus e 
a quarentena. 
E, por isso, o que fez ontem, na final do triplo 

salto, não foi histórico apenas, foi fabuloso - e, 
por ter passado o que passou, após a certeza da 
conquista do título (por um centímetro), viveu na 
pista (sem que a TV o mostrasse) emoção em 
rebuliço, de lágrimas à solta (e, depois, no pódio, 
também não foi capaz de travá-las).
«A medalha de ouro, o recorde a 14,53, depois 

de um mês tão agreste (ou pior...), o que é que 
mostra para além do mais? Mostra a minha ca-
beça no seu melhor, o efeito da minha fome de 
vencer. Fome de provar que podia o que talvez 
não pudesse. 
Fome de querer sempre mais, querer melhor. 

Tendo trabalhado imenso, tive alguns entraves. 
Cada entrave dava-me vontade e razão para vol-
tar mais forte. 
Comecei a ganhar confiança, com a qualificação 

fiquei contente e mais solta, mas não vou mentir: 
para mim, cada salto era uma surpresa…»
Já garantida campeã da Europa, Patrícia Ma-

mona correu a galope para torço da bancada e 
recebeu a Bandeira de Portugal das mãos de 
José Uva, o seu treinador: «Felizmente, esta 
competição sorriu para mim. 
Tenho de agradecer especialmente ao prof. 

Uva, porque ele esteve sempre lá, a fazer-me 
acreditar em mim, nas minhas capacidades, bem 
como a algumas pessoas que me conhecem 
bem e sabem da história toda, que me apoiam a 
100 por cento.»

DESPORTO

 P J V E D
1-Man. City 65 28 20 5 3
2-Man. United 54 28 15 9 4
3-Leicester City 53 28 16 5 7
4-Chelsea 50 28 14 8 6
5-West Ham 48 27 14 6 7
6-Everton 46 27 14 4 9
7-Tottenham 45 27 13 6 8
8-Liverpool 43 28 12 7 9
9-Aston Villa 40 26 12 4 10
10-Arsenal 38 27 11 5 11
11-Leeds United 35 27 11 2 14
12-Wolverhampton 35 28 9 8 11
13-Crystal Palace 34 28 9 7 12
14-Southampton 33 27 9 6 12
15-Burnley 30 28 7 9 12
16-Newcastle 27 27 7 6 14
17-B&H Albion 26 27 5 11 11
18-Fulham 26 28 5 11 12
19-W. Bromwich 18 28 3 9 16
20-Sheffield U. 14 28 4 2 22

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Internazionale 62 26 19 5 2
2-Milan 56 26 17 5 4
3-Juventus 52 25 15 7 3
4-Roma 50 26 15 5 6
5-Atalanta 49 26 14 7 5
6-Napoli 47 25 15 2 8
7-Lazio 43 25 13 4 8
8-Hellas Verona 38 26 10 8 8
9-Sassuolo 36 25 9 9 7
10-Sampdoria 32 26 9 5 12
11-Udinese 32 26 8 8 10
12-Bologna 28 26 7 7 12
13-Genoa 27 26 6 9 11
14-Spezia 26 26 6 8 12
15-Fiorentina 26 26 6 8 12
16-Benevento 26 26 6 8 12
17-Cagliari 22 26 5 7 14
18-Torino 20 24 3 11 10
19-Parma 16 26 2 10 14
20-Crotone 15 26 4 3 19

 P J V E D
1-Lille 62 28 18 8 2
2-Paris SG 60 28 19 3 6
3-Lyon 59 28 17 8 3
4-Monaco 55 28 17 4 7
5-Lens 44 28 12 8 8
6-Metz 41 28 11 8 9
7-Montpellier 40 28 11 7 10
8-Marseille 39 27 10 9 8
9-Angers 39 28 11 6 11
10-Rennes 38 27 10 8 9
11-Nice 35 28 10 5 13
12-Stade de Reims 34 28 8 10 10
13-Brest 34 28 10 4 14
14-Strasbourg 33 28 9 6 13
15-Bordeaux 33 28 9 6 13
16-Saint-Étienne 30 28 7 9 12
17-Lorient 27 28 7 6 15
18-Nimes 25 28 7 4 17
19-Nantes 24 28 4 12 12
20-Dijon 15 28 2 9 17

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 59 25 18 5 2
2-Barcelona 56 26 17 5 4
3-Real Madrid 54 26 16 6 4
4-Sevilla 48 25 15 3 7
5-Real Sociedad 45 26 12 9 5
6-Real Betis 42 26 13 3 10
7-Villarreal 37 26 8 13 5
8-Celta de Vigo 33 26 8 9 9
9-Granada 33 26 9 6 11
10-Athletic 33 25 9 6 10
11-Levante 32 26 7 11 8
12-Valencia 30 26 7 9 10
13-Osasuna 28 26 7 7 12
14-Cádiz 28 26 7 7 12
15-Getafe 27 26 7 6 13
16-Valladolid 25 26 5 10 11
17-Elche 24 25 5 9 11
18-Alavés 22 26 5 7 14
19-Eibar 22 26 4 10 12
20-Huesca 20 26 3 11 12

Espanha
Liga Santander

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020/21

 P J V E D GM  GS
1-Flamengo 71 38 21 8 9 68 48
2-Internacional 70 38 20 10 8 61 35
3-Atlético Mineiro 68 38 20 8 10 64 45
4-São Paulo 66 38 18 12 8 59 41
5-Fluminense 64 38 18 10 10 55 42
6-Grêmio 59 38 14 17 7 53 40
7-Palmeiras 58 38 15 13 10 51 37
8-Santos 54 38 14 12 12 52 51
9-Athletico Paranaense 53 38 15 8 15 38 36
10-Red Bull Bragantino 53 38 13 14 11 50 40
11-Ceará 52 38 14 10 14 54 51
12-Corinthians 51 38 13 12 13 45 45
13-Atlético Goianiense 50 38 12 14 12 40 45
14-Bahia 44 38 12 8 18 48 59
15-Sport 42 38 12 6 20 31 50
16-Fortaleza 41 38 10 11 17 34 44
17-Vasco 41 38 10 11 17 37 56
18-Goiás 37 38 9 10 19 41 63
19-Coritiba 31 38 7 10 21 31 54
20-Botafogo 27 38 5 12 21 32 62

F1: A Fórmula 1 de volta a Portugal no
Autódromo Internacional do Algarve

HÉLDER DIAS
heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo

É verdade, depois de um jejum 
de praticamente duas déca-
das, a FÓRMULA 1 volta a 

Portugal, dois anos de seguida no Autódromo Inter-
nacional do Algarve em Portimão do 30 de Abril ao 
2 de maio de 2021.

Com o adiamento do Grande Prémio da 
Austrália e a cancelação do GP da China, 
Portugal voltou ao calendário das mais 
prestigiosas corridas da modalidade, ofe-
recendo assim aos milhares de fãs uma 
corrida em solo Algarvio. O novo CEO da 
F1 Stefano Dominicali ao anunciar o re-
torno a Portimão agradeceu as identidades 
portuguesas, Governo e Promotores o duro trabalho, 
empenho e dedicação para chegar a este acordo. A cor-
rida que no ano transato contou com a presença de cer-
ca de 27 mil pessoas, este ano, pelo momento nada se 
sabe sobre a abertura dos portões ao publico, deixando 

este pormenor entre mãos das autoridades portugue-
sas, decisão esta que será tomada nas próximas sema-
nas. Rita Marques, Secretária do Turismo de Portugal 
disse: "é verdadeiramente importante para a imagem e 
promoção do Turismo de Portugal através do Mundo 
o regresso da Formula 1 a Portimão, daí o nosso in-
teresse por este extraordinário evento". A corrida do 
ano passado foi ganha pelo Britânico Lewis Hamilton, 
Mercedes ele que conquistou a sua 92 vitórias de corri-
das na FORMULA 1, quebrando assim o recorde per-

tencendo ao alemão Michael Schumacher. 
Hamilton disse recentemente e isto depois 
de ter assinado o novo contrato de um ano 
com a Mercedes (é verdade que continuo 
a apostar em mim mesmo e na Mercedes, 
adoro pilotar, acreditando mesmo que os 
dois juntos poderemos fazer mais do que 
corridas), comentou o heptacampeão do 
Mundo. A VOZ de PORTUGAL, cá estará 

para vos informar, como há vários anos o tem feito, 
tudo quanto se passa neste Mundo maravilhoso da 
Formula 1. Esteja connosco, nós estamos consigo... em 
língua Portuguesa.

Foto Cesar GrecoPalmeirasFoto Cesar GrecoPalmeiras

O Melhor do Brasil

O técnico português Abel Ferreira, se consagrou definitivamente como um dos melhores do Brasil e 
disse, em entrevista, que os títulos do Palmeiras amenizam a saudade da família que ainda mora em 
Portugal. Ao vencer o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio por 2 a 0, o Verdão se 

tornou o time com o maior número de títulos do Brasil. São 15 títulos, dois a mais que o Flamengo, que neste 
ano conquistou o Brasileirão. Os dois times irão se enfrentar pela Supercopa no próximo dia 11 de abril.
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1-Sporting 58 22 18   4   0 44 11
2-FC Porto 48 22 14   6   2 47 22
3-SC Braga 46 21 15   1   5 39 21
4-Benfica	 45	 22	 13	 		6			3	 38	 17
5-Paços de Ferreira 41 22 12   5   5 30 21
6-V. Guimarães 35 21 10   5   6 27 22
7-Moreirense 29 22   7   8   7 22 26
8-Santa Clara 28 22   8   4 10 24 25
9-Rio Ave 25 22   6   7   9 18 25
10-CD Tondela 24 22   7   3 12 22 37
11-Portimonense 23 22   6   5 11 21 26
12-Belenenses SAD 22 22   4 10   8 13 21
13-Nacional 21 22   5   6 11 21 30
14-Boavista 21 22   4   9   9 24 34
15-Farense 19 22   4   7 11 22 31
16-Gil Vicente 19 22   5   4 13 16 29
17-FC Famalicão 19 22   4   7 11 18 35
18-Marítimo 18 22   5   3 14 19 32

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
05/03 P. Ferreira 2-1 Nacional
  Sporting 2-1 Santa Clara
06/03 Portimonense 3-0 Tondela
  Gil Vicente 0-2 FC Porto
  Boavista 3-0 FC Famalicão
07/03 Marítimo 0-2 Moreirense
  Rio Ave 2-0 Farense
08/03 Belenenses SAD 0-3 Benfica
09/03 SC Braga 16:45 Guimarães

23ª JORNADA
12/03 Nacional 15:30 Marítimo
13/03 Farense 10:30 Belenense
  Sta Clara 13:00 Portimonense
 Benfica 13:00 Boavista
  CD Tondela 15:30 Sporting
14/03 Moreirense 10:00 Rio Ave
  Guimarães 12:30 G. Vicente
  FC Porto 15:00 P. Ferreira
15/03 Famalicão 15:15 SC Braga

1-Estoril Praia 47 22 14   5   3 36 15
2-Feirense 46 22 14   4   4 33 17
3-Académica OAF 45 23 13   6   4 31 18
4-FC Vizela 41 23 11   8   4 34 26
5-FC Arouca 37 23 10   7   6 25 20
6-GD Chaves 36 23 10   6   7 29 24
7-Benfica	B	 30	 23	 		8	 		6	 		9	 39	 31
8-CD Mafra 30 23   8   6   9 27 28
9-Casa Pia 30 23   7   9   7 27 33
10-FC	Penafiel	 29	 21	 		8	 		5	 		8	 28	 28
11-Leixões 29 23   7   8   8 23 25
12-SC Covilhã 26 22   6   8   8 24 25
13-UD Oliveirense 22 23   5   7 11 20 33
14-CD Cova Piedade 22 23   5   7 11 24 34
15-Vilafranquense 22 22   3 13   6 24 30
16-A. de Viseu 22 23   5   7 11 19 30
17-Varzim 18 23   4   6 13 15 30
18-FC Porto B 17 23   3   8 12 25 36

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
06/03 FC Vizela 2-0 CD Mafra
07/03 FC Penafiel 1-2 Académica
  Oliveirense 0-1 GChaves
08/03 FC Porto B 1-1 Casa Pia
  C. Piedade 0-2 A. Viseu
  Benfica B 3-1 FC Arouca
  Vilafranquense 2-2 Covilhã
  Varzim 0-1 Leixões
09/03 Feirense 14:45 Estoril Praia

24ª JORNADA
13/03 Académica OAF 6:00 FC Vizela
  A. Viseu 9:00 Benfica B
  Leixões 10:00 CD Cova Piedade
  Casa Pia 12:00 Vilafranquense
14/03 Estoril Praia 6:15 Varzim
  GD Chaves 9:00 FC Porto B
15/03 FC Arouca 11:00 FC Penafiel
  CD Mafra 13:00 Feirense
16/03 SC Covilhã 12:00 UD Oliveirense

MEIAS-FINAIS 1ª Mão 2ª Mão
SC Braga (4-3) FC Porto   1-1   3-2
Estoril Praia (1-5) Benfica   1-3   0-2

OITAVOS-DE-FINAL    1ª Mão             2ª Mão
RB Leipzig - Liverpool       0-2             10/03  15:00
Barcelona - Paris SG       1-4             10/03  15:00
FC Porto - Juventus       2-1             09/03  15:00
Sevilla - B. Dortmund       2-3             09/03  15:00
Lazio - B. München        1-4             17/03  15:00
A. Madrid - Chelsea        0-1             17/03  15:00
Atalanta - Real Madrid       0-1             16/03  15:00
M´gladbach - Man. City       0-2             16/03  15:00

 1ª MÃO  2ª MÃO
Ajax - Young Boys 11/03  12:55 18/03  15:00
Man. United - Milan 11/03  12:55 18/03  15:00
Dynamo Kyiv - Villarreal 11/03  12:55 18/03  15:00
Slavia Praha - Rangers 11/03  12:55 18/03  15:00
Olympiacos - Arsenal 11/03  15:00 18/03  12:55
Dinamo Zagreb - Tottenham 11/03  15:00 18/03  12:55
Granada - Molde 11/03  15:00 18/03  12:55
Roma - Shakhtar Donetsk 11/03  15:00 18/03  12:55

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE 2020/2021 | OITAVOS-DE-FINAL

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:
«A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (Spor-

ting SAD) vem, através deste comunicado, denunciar 
uma situação que considera constituir um dos episó-
dios mais lamentáveis e surreais da história do futebol 
português.

Em concreto, informa a Sporting SAD que, na se-
quência de participação apresentada pela Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol em Março de 
2020, a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional deduziu agora acusação contra a 
Sporting SAD e o seu treinador Rúben Amorim, ale-
gando existir fraude na inscrição de Rúben Amorim 
como treinador, e pretendendo ver o mesmo conde-
nado a uma sanção de um a seis anos de suspensão de 
actividade.

Repetimos: a disciplina desportiva nacional preten-
de condenar o treinador Rúben Amorim a uma san-
ção mínima de suspensão por um ano pelo facto de o 
mesmo, respeitando os regulamentos em vigor, se ter 
inscrito como treinador-adjunto e não como treinador 
principal quando ainda não possuía habilitação para 
tanto.

Este processo e esta acusação constituem uma man-
cha reputacional indelével no desporto nacional, com 
repercussões internacionais, por impedirem qualquer 
possibilidade de crença no regular funcionamento das 

instituições que movem o processo.
Para além de outros motivos que contradizem a tese 

vertida na acusação, a Sporting SAD realça que esta, ao 
que se julga saber, constitui a primeira acusação com 
este enquadramento e constituiria a primeira e única 
condenação desta natureza nas competições profis-
sionais nacionais, apesar de existir e ser por todos co-
nhecido um histórico de dezenas de casos de equipas 
técnicas de outros Clubes de contornos pelo menos 
comparáveis. A intenção muito direccionada desta 
acusação fica por demais evidente quando o próprio 
Rúben Amorim não foi alvo de qualquer participação 
ou processo quando integrava a equipa técnica da SC 

Rúben Amorim arrisca de
um a seis anos de suspensão

Continuação da página 1 Braga SAD, em circunstâncias que se crêem idênticas.
Acresce que os casos mencionados precederam ou 

coexistiram com o que é agora objecto de acusação a 
Rúben Amorim, não podendo a Sporting SAD deixar 
de sublinhar a sua perplexidade pelo facto de o mesmo 
surgir quando a sua equipa se encontra em primei-
ro lugar na Liga, com larga vantagem, assumindo o 
melhor registo de qualquer outra em Portugal até ao 
momento, precisamente sob o comando desta equipa 
técnica.

Só um corporativismo ultrapassado pode acreditar 
que um processo deste género promove e protege a 
classe dos treinadores portugueses. E só uma discipli-
na desportiva cega, no pior sentido, poderia entender 
ser de acolher essa sanha persecutória.

É assim, lamentando-o, que a Sporting SAD consi-
dera que única virtude deste processo é a de eviden-
ciar o tratamento díspar e enviesado em desfavor do 
Sporting CP que as instituições envolvidas decidiram 
assumir de forma transparente, tentando prejudicar 
gravemente a promissora carreira de um muito com-
petente jovem treinador.

A todos os Sócios e adeptos do Clube, a Sporting 
SAD assegura que:

I- não existe qualquer fundamento jurídico que sus-
tente a sanção proposta de um a seis anos de suspensão, 
o que em sede própria será cabalmente demonstrado;

II-reitera a sua total confiança nesta equipa técnica, 

mantendo inquebrável o compromisso que existe ac-
tualmente com a mesma e que foi recentemente refor-
çado;

III- se manterá fiel aos seus valores, dos quais nunca 
abdicará nem permitirá que sejam negociados;

IV- se mantém confiante na luta que tem levado a 
cabo pela construção de instituições fortes, que permi-
tam que a única força dominante no futebol português 
seja a verdade desportiva e os superiores interesses do 
Desporto em Portugal.

Onde vai um, vão todos.

FINAL 
2021/05/23       SC BRAGA    12:00    BENFICA




