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Momento muito triste para a Peixaria
São Miguel e para a Comunidade
Portuguesa de Montreal
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PENSAMENTO DA SEMANA

Auto da contra-ordenação
RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

COMUNICADO
O Consulado Geral de Portugal em
Montreal apresenta os seus cumprimentos aos órgãos da comunicação
social de expressão portuguesa
sediados na sua área de jurisdição
consular e junto remete abaixo o link
para o Webinar em língua inglesa
“Accelerating the Digital Transformation for the Citizens
and Businesses – European and Canadian Perspectives”,
que terá lugar no quadro da Presidência da União Europeia, no próximo dia 24 de março de 2021.
Este Webinar é organizado pela Embaixada de Portugal
e Delegação da União Europeia em Otava.
Os pormenores do programa, conferencistas e formulário para inscrição encontram-se disponíveis aqui:
https://bit.ly/3f1U8of
Muito se agradeceria a divulgação junto da Comunidade
Portuguesa.

Sr. Sali

Vidente médium competente
MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO
SEU AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES,
SUCESSO SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS,
EMPRESARIAL, EXAME E BOM SENSO NOS
JOGOS, DESENFEITIÇAR.

RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS,
DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.7077

A

utoridade Nacional de Decência Literária
Aos nove dias do mês de
Março de 2021 foi lida por esta autoridade a obra
Os Maias, do arguido José Maria de Eça de Queirós.
Registaram-se vários incidentes de racismo, tanto da
parte das personagens como do narrador. A leitura
foi feita do modo habitual: primeiro, procedeu-se ao
descarregamento do PDF da obra e, de seguida, pesquisou-se a palavra “preto”. Findo esse processo, fez-se um relatório completo do
nosso entendimento da obra: Ilustração:
João Fazenda
“Os Maias é um livro de Eça
de Queirós em que se verificam 77 ocorrências da palavra ‘ preto’, a maior parte das
quais relativas a olhos, cabelos, tecidos e chá.” A obra foi
arquivada sob as referências
temáticas “racismo”, “colonialismo” e “77”.
Foi também lida a obra Os
Lusíadas, do arguido Luís Vaz
de Camões. Entre outras infracções (inexistência de personagens vegans, por exemplo), esta autoridade detectou
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um episódio de idadismo, a atitude preconceituosa e
discriminatória com base na idade, em relação a um
cidadão sénior que, por causa desta obra, tem vindo a
ser designado por “Velho do Restelo”. O referido idoso
incorpora vários estereótipos normalmente associados
à idade avançada, designadamente o facto de ser rabugento e de estar aos gritos numa praia, a falar sozinho.
Foi lida ainda a obra Crónica de el-rei D. João I, do
arguido Fernão Lopes. O arguido descreve as circunstâncias do homicídio de um cidadão galego, chamado
Conde Andeiro. O homicida é um homem que o arguido designa repetidamente por “Mestre”, e o ataque
xenófobo do qual resultou a morte do cidadão galego
nunca chega a ser condenado.
Em defesa dos arguidos foram ouvidas várias testemunhas que fizeram
as alegações estafadas e inválidas do
costume, tais como “contexto histórico”, “figuras de estilo” e “aprendam a
ler, palhaços”, pelo que esta autoridade
conclui que as obras citadas devem ser
mantidas longe do alcance das crianças
e incluir uma nota pedagógica nos seguintes termos: “Estas personagens de
ficção e respectivos autores não são tão
bonzinhos como nós. O racismo, a xenofobia e o idadismo são muito feios.
Os autores destas obras padecem de
fortes aleijões morais mas, felizmente,
já estão mortos, o que acaba por ser um
merecido castigo.”
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A ignorância
JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal
A ignorância é um dos fatores mais
dramáticos atualmente na Humanidade, principalmente pelo facto de
que com as novas tecnologias o disseminar daquela é da maior amplitude
do que alguma vez já se viu desde que há memória.
A ignorância, a par com o orgulho, são talvez a mais
nefasta e devastadora pandemia que perdura por séculos e milénios no espírito humano. Este tema vem
a propósito das recentes manifestações anti-restrições

que ocorreram este fim de semana em muitos países
ocidentais, particularmente na Europa ou mesmo aqui
no Canadá, especificamente em Montreal no passado
sábado.
Ao ver todas aquelas pessoas empunhando cartazes,
contra governo, contra farmacêuticas, contra quase
tudo que aparentemente lhes limite a liberdade, perguntei-me em que buraco viverão aquelas pessoas para
não se aperceberem do que se passa à volta delas. Bem
sei que muitos factos são empolados pelos media, que
muitos destes infelizmente transformaram-se em máquinas de propaganda e disseminação de mentiras ou
ilusões, que a Verdade passou a ser um bem escasso
porque ninguém lhe dá valor. Ainda assim, muitos de-

CRÓNICAS

les, se não todos, têm telemóvel com internet e poderão atestar por si mesmos a ilusão em que se banham
ao preferirem ignorar a evidência. Podemos ser simpatizantes ou não do governo e suas políticas, simpatizantes ou não das farmacêuticas, simpatizantes ou não
das autoridades de saúde pública, mas a realidade não
se pode escamotear a pretexto das nossas preferências
individuais sujeitas à temporalidade dos nossos mandos e desmandos. A evidência da realidade cedo ou
tarde acaba por se impor, mas até isso acontecer muito
destruição é feita pelo caminho. Bem sei que muitas
dessas pessoas se limitam a frequentar as teorias de
conspiração que pululam pela internet, o que seria facilmente desmontado caso fossem a um hospital, coisa
que os media já fizeram por diversas vezes. No entanto,
essa preferência por aquilo que é uma ilusão e a persistência em fechar os olhos à realidade revela uma incapacidade em aceitar aquilo que o rodeia. Aqui entra
a ignorância, face aos impactos que esta atitude causa
individualmente e coletivamente. É fácil ser contra as
restrições, evocando a liberdade individual. Mas essa
liberdade individual implica a tão famosa quanto desprezada responsabilidade, que nas diversas vertentes
em que se desdobra, uma das mais conhecidas é que
a nossa liberdade termina quando limita a liberdade
de outro individuo. Pergunto então como responder a
esta pandemia, que é uma realidade? Ignoramos a sobrelotação dos serviços de saúde e deixamos as pessoas
sofrerem, morrerem pelos cantos? Onde para a solidariedade? Não se iludam, também sou um defensor
da liberdade e não me agrada nada estar restrito sobre
qualquer aspeto. No entanto, ignorar a realidade da
pandemia com os resultados que se viram, em particular nos EUA ou no Brasil, é caminho para o desastre
que até pode atingir as pessoas que se manifestam ou
entes queridos seus, desastre este que pode e deve ser
evitado.

CRÓNICA
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CRÓNICA AO SABOR DA VIDA

LUIZ SARAIVA
MANUEL CARVALHO
lusocanadianos@hotmail.com
Cronista do jornal

Q

uem não conhece o Luiz Saraiva? Homem
de múltiplos talentos, envolvido nas mais
diversas actividades culturais, com uma
personalidade muito vincada que lhe granjeou alguns dissabores mas também um grande reconhecimento tanto da nossa comunidade como da sociedade artística quebequense.
Quando há alguns meses me mencionou que iria
publicar quatro livro dum jacto, fiquei um pouco surpreendido e, confesso, um pouco incrédulo. Em todo
o caso, indiquei-lhe uma tipografia capaz de realizar o
seu projecto. Pois, dito e feito, os livros já estão impressos e apenas aguardam o fim da pandemia para serem
apresentados ao público.
O primeiro que veio a lume tem o sugestivo e interpelante título “Quem sabe? Serei um poeta?” Sim, é poeta
e muito mais, a avaliar pela recheada biografia que se
segue.
Luiz Saraiva nasceu em Lisboa. Estudou no Conservatório de Lisboa e fundou o grupo de teatro “Teatro
de bolso do Barreiro”.
Em Paris frequentou a École du Théâtre National Populaire e École du Théâtre des Nations e fundou a
companhia Le Petit Théâtre d’Art Populaire.
Acabou por emigrar para o Canadá há cerca de 50
anos. Criou o Departamento de Teatro da Universidade de Moncton (New Brunswick). Em Montreal

criou a companhia de teatro
Théâtre de Polichinelle, à qual
se seguem, o Théâtre d’Art du
Québec e a École de Théâtre
de Laval.
Dedicou a sua vida ao teatro na vertente da educação,
sendo pioneiro na integração
do teatro no ensino, fazendo
digressões anuais de teatro
multidisciplinar nas escolas
primárias e secundárias do
Quebeque, Ontário e Nova
Brunswick, para além de festivais de teatro como o de Rimouski.
Artista polivalente, participou em filmes, espectáculos
na televisão, recitais de poesia, marionetes, mímica, etc.
Criou vários vídeos pedagógicos de teatro, marionetes
e teatro de sombras para a
juventude. Em parceria com
a sua mulher, publicou uma
compilação de peças de teatro
(26 volumes com cerca de 40
textos) intitulada “Drame et
comédie”.
Agora que a idade começa a avançar, Luiz Saraiva
sentiu a necessidade de nos quatro livros agora publicados fazer, de certa forma, o seu testamento cultural

para que a comunidade possa, futuramente, guardar
a memória dum homem integro, esforçado, exemplar,
que se dedicou de alma e coração às artes e às letras e
que, na sua peregrinação pelo mundo, nunca esqueceu a pátria e a língua portuguesas.
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DOLOROSAMENTE INOPORTUNAS

CRÓNICA

HÉLIO B. LOPES

heliobernardolopes@gmail.com

Jornalista em Portugal

J

á todo o mundo se deu conta de
que a Igreja Católica Romana
não dispõe das condições para
pôr uma paragem forte nos abusos sexuais sobre
pessoas diversas, mormente crianças, por parte de
sacerdotes. Infelizmente, uma realidade em que está
presente ação e falta de reação. Uma realidade longínqua, sendo de aceitar que a mesma continue com
as mais fortes condições para poder continuar e por
esse mundo fora. E, como pude já escrever, esta é a
realidade que se tem vindo a revelar no designado
Primeiro Mundo, porque a que deverá estar presente
do Terceiro Mundo deverá ser incomensuravelmente pior e muito mais trágica. Uma vergonha maior
que o Universo. Uma vergonha sem nome.
Desta vez, aí nos surgiu mais um relatório que nos
veio mostrar que, na Alemanha, mais 314 menores
sofreram violência sexual por parte de 202 membros
do clero e de leigos entre 1975 e 2018 - até há dois
anos!! – na diocese alemã de Colónia. Simplesmente
inacreditável, mesmo depois de se ter já conhecido a
vergonha que, neste domínio, varre o mundo sacerdotal, até leigo, da Igreja Católica Romana. Uma inominável vergonha.
Mais de metade destes abusos envolveram crianças
menores de 14 anos, sobretudo do sexo masculino.
Esta dolorosa realidade causou uma revolta forte das
vítimas, provocando uma saída massiva de fiéis da
Diocese de Colónia, ao mesmo tempo que Tim Kurzbach, que preside ao conselho diocesano de Colónia,
reunindo eclesiásticos e leigos, reconheceu estar-se perante a maior crise que a Igreja já viveu.
No meio de tudo isto, sem uma palavra que tenha
sido escutada – e para dizer o quê…? –, o Papa Francisco aí nos surgiu a declarar que também ele se ajoelha nas ruas de Mianmar. Seria preferível que tomasse,
primeiro que tudo, medidas indiscutivelmente eficazes
para pôr um fim técnico nesta barbárie que sobrevive,
à beira do início do segundo quartel do Século XXI, no
seio da Igreja Católica Romana. E tenho pena de não
lhe ter escutado, a propósito do homicídio de George

Floyd, que também acompanharia esta vítima da polícia dos Estados Unidos na sua morte revoltante.
Ora, tudo isto mostra como foram injustas e inoportunas as recentes palavras de António Lobo Xavier,
ao redor dos tais seus clientes que se lhe queixaram
de membros da Maçonaria, políticos e magistrados,
que lhes extorquiriam montantes sob ameaça de perseguição. Sendo um católico que segue, com grande
apego, o magistério da Igreja Católica Romana, terá de
reconhecer que estes mais recentes crimes praticados
no âmbito da Diocese de Colónia são incomensuravelmente mais graves que as tais historietas que lhe
terão sido contadas por alguns dos seus clientes. Infelizmente, toda a mais recente CIRCULATURA DO
QUADRADO – o programa está em perda acelerada
de interesse – propiciou palavras dolorosamente inoportunas. Além do mais, falta a este programa uma
adequada e longa conversa sobre esta vastidão, em número e no tempo, de uma repugnante prática criminosa no seio de estruturas diversas da Igreja Católica
Romana. Compare o leitor, pois, o que é ali, naquele
programa, considerado como temas mais importantes, suscetíveis de serem tratados, e tire as suas conclusões...
POEMA DA SEMANA

Longos beijos

Como podes ser tão deslumbrante e bela.
Com tanto fascínio que a todos encanta.
Queria eu ter o privilégio
De te beijar a boca.
Se assim fosse...
Um dos meus sonhos seria realizado!
Pois um beijo como o teu...
Jamais foi me dado.
Quem sabe um dia possa acontecer,
De algo maravilhoso a nos envolver.
Então terei a certeza
Que esse dia chegara,
E longos beijos iremos trocar.
Vivaldo Terres

FOTO DA SEMANA

Vou de vez em quando encomendar uma pratinho aqui e lá no restaurante Cantinho,...
Mas, adorei esta equipa profisional que fez-me rir até ao fim. Obrigado por esta
linda experiência com lindas empregadas e um patrão sensacional.

MELHORIA DOS
SERVIÇOS
CONSULARES
DISPONIBILIZAÇÃO
DO “CONSULADO
EM CASA”

O Consulado Geral de Portugal em Montreal tem procurado servir de forma mais
rápida e eficiente nos últimos anos todos os
utentes que procuram os nossos serviços.
Neste contexto, informamos que a partir
de 8 de março de 2021 entrou em vigor o
“CONSULADO EM CASA”, um novo modelo de atendimento complementar ao já existente “agendamento online”.
No quadro da implementação de uma simplificação administrativa e consular, este
novo serviço permitirá a todos os utentes
obterem diversos documentos sem necessidade de se deslocarem ao Consulado.
Uma forma rápida e cómoda de solicitar e
receber os documentos pretendidos, recebendo-os pelo correio em casa ou no local
que for indicado pelo utente. “O CONSULADO EM CASA” é igualmente de extrema
utilidade num contexto de pandemia como
aquele que se vive atualmente. Todos os
pedidos serão tratados com a maior celeridade possível.
Dos vários atos consulares agora disponíveis neste sistema, assinalo os pedidos
de certidão e transcrição de casamento,
certidão e transcrição de óbito, certidão de
nascimento, certificado de bagagem, certificado de importação de veículo automóvel, pedido de legalização de documentos
estrangeiros e o certificado para efeitos de
troca de carta de condução.
Convido todos os utentes a consultarem
as informações relativas ao “CONSULADO
EM CASA” bem como a obterem os formulários necessários através dos seguintes
links, nas línguas portuguesa, inglesa e
francesa:
assuntos consulares
consulado em casa
https://bit.ly/394GEUR
consular matters
consulate at home
https://bit.ly/316zqLx
affaires consulaires
consulat a domicile
https://bit.ly/3cbdzJq
Esperamos que com este novo serviço
acessível a todos os utentes residentes na
enorme área de jurisdição consular deste
Posto (que inclui as províncias do Québec,
Terra Nova e Labrador, Ilha do Príncipe
Eduardo, Nova Brunswick e Nova Escócia,
o equivalente a cerca de 25% de todo o território canadiano), os nossos compatriotas
se sintam mais apoiados e tenham o acesso aos serviços consulares ainda mais facilitados.

CRÓNICA

6 | A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2021

O pocinho da Senhora do Pranto
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações
profissionais podem não lhe permitir estar tanto tempo
com a pessoa amada, por isso, aproveite de uma forma
especial todos os momentos a dois. Viva alegre e otimista!
Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada. Dinheiro:
Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe
levar pelos impulsos. Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
TOURO: Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso
com o seu parceiro. Saúde: Opte por fazer refeições
ligeiras. Dinheiro: Procure fazer um investimento na sua
valorização profissional. Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43
GÉMEOS: Carta Dominante: A Morte, que significa
Renovação. Amor: Poderá ter de enfrentar uma
discussão com alguém da sua família. Abra mão de
velhos hábitos. Saúde: O cansaço poderá invadi-lo,
tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco
em baixo, seja prudente nos gastos. Números da Sorte: 1, 16,
15, 24, 27, 31
CARANGUEJO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor:
A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê
tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma
limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os
projetos a que se propõe. Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3
LEÃO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa
Iniciativa. Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua
relação amorosa. Procure estar calmo. Não se desgaste
à toa! Saúde: Evite andar tão atarefado, vai sentir um
forte desgaste físico e mental. Dinheiro: Poderá ter problemas
com a sua entidade patronal. Seja prudente.
Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6
VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa
Desgosto. Amor: Uma pessoa próxima de si poderá
mostrar-lhe uma faceta menos agradável. Saúde:
Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá
da forma como encara os problemas. Dinheiro: Seja justo numa
decisão que pode ter que tomar.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22
BALANÇA: Carta Dominante: 10 de Espadas, que
significa Dor, Escuridão. Amor: Terá de pensar um
pouco mais na sua relação, e refletir bem se ela o faz
feliz. Acredite mais na sua própria felicidade. Saúde: O stress
e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas.
Dinheiro: Poderá haver um crescimento do seu poder material.
Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Rejeite pensamentos
pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento
positivo e as ações construtivas agora! Saúde: Liberte-se da
pressão através da boa disposição. Faça algo que o divirta.
Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, não desista dos
seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada. Amor: Um convite
inesperado alegrará o seu dia. Que os seus desejos
se realizem! Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter
a sua energia em alta. Dinheiro: Investigue oportunidades de
emprego em empresas recentes.
Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: O convívio com a pessoa amada está favorecido
nesta fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus
receios. Mantenha-se alegre e recetivo. Saúde: Fase estável,
mas esteja alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser
resolvidos, embora com lentidão.
Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa
Força, Domínio. Amor: Evite esconder segredos ao seu
par. Fortaleça a relação através da honestidade e da
confiança.
Saúde: Evite adotar uma postura incorreta. Tendência para
dores de costas. Dinheiro: É possível que não consiga cumprir
um pagamento. Acautele-se.
Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54
PEIXES: Carta Dominante: O Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de
contactar com pessoas diferentes. Viva com confiança!
Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes
domésticos. Dinheiro: Altura de fazer uma maior contenção de
despesas.
Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

N

o passado sábado a primavera despontou e agora temos dias mais ensolarados
e secos, além do que a temperatura
começa a aumentar. Mas a característica mais marcante dessa altura do ano é mesmo o colorido trazido pelas flores. Trata-se da estação mais colorida
do ano em virtude do desabrochar dos furtos, bem
como dos aromas caraterísticos desta época do ano,
estação que também é marcada com a entrada do
horário de verão no último domingo deste mês de
março.
Como estamos em pleno período quaresmal, tornou-se quase obrigatória uma visita ao Nordeste, onde a
primavera é a altura do ano onde aquele Concelho se
torna mais acolhedor e mais bonito, mas também porque faz parte desta tradição visitar a Ermida de Nossa
Senhora do Pranto e, bem assim, rumar até ao Pocinho e beber da sua água cristalina.
Desde os primórdios do povoamento que a Ermida
de Nossa Senhora do Pranto, em São Pedro do Nordestinho, é um dos lugares para onde convergem todas
as atenções durante a quaresma e se aproveita para se
fazer a Via-Sacra, um momento de oração mais vivenciado nesta época e onde se revive os derradeiros momentos da vida de Jesus na terra.
Esta Ermida está habitualmente aberta todos os dias
da Quaresma para acolher os ranchos de romeiros de
São Miguel que fazem questão de se dirigirem àquele
pequeno santuário mariano e pararem por alguns momentos naquele espaço de devoção a Nossa Senhora
para dirigirem as suas preces e se abastecerem da inesgotável nascente de água do Pocinho.
Depois de obras de ampliação e recuperação, nomeadamente de todo o espaço envolvente, foi criado um
parque de estacionamento e também ocorreram obras
de melhoramento no trilho que é seguido pelos Romeiros, pelo que aquele espaço encontra-se muito bem

arranjado, tornando a visita muito mais agradável.

Segundo a tradição, contada por Gaspar Frutuoso, no
seu Livro IV de Saudades da Terra, em 1523, quando
se registava um surto de peste em Ponta Delgada, um
jovem pastor de gado avistou Nossa Senhora e a Virgem ter-lhe-á ordenado a construção de uma ermida
naquele local e, se tudo isto fizessem como indicado,
não sofreriam nem da peste nem dos tremores de terra, pois a Senhora do Pranto intercederia junto do seu
amado filho. O povo, tomado de fé, tê-la-ia construído.
Desde então, a Ermida de Nossa Senhora do Pranto
é um espaço de grande devoção religiosa e localiza-se
na pastagem plana sobranceira ao mar onde a Virgem
indicara. A sua construção está, assim, associada a esta
lenda, nascida com o grande terramoto que abalou a
ilha em outubro de 1522, que soterrou Vila Franca do
Campo e com o surto de peste que se lhe seguiu.
Ainda de acordo com a lenda, aquando da construção daquele templo, perante a falta de água e o pasmo
da mestrança, brotou da parede da ermida, próximo
do chão, água em abundância e dali jorrou até findar a
construção. Mais tarde a água deixou de correr naquele lugar e foi brotar na rocha. Por seu lado, é o próprio
cronista micaelense Frei Agostinho de Monte Alverne
que refere que a água teria milagrosamente ali aparecido e ainda que, depois de pronto, o templo seria destino de muita romagem. De facto, o pocinho ainda lá
está a correr caudalosamente, agora resguardado por
uma gruta construída por camponeses.
Por outro lado, a lenda vai mais longe e numa das
pedras do pocinho, o povo crê que é a marca do pé
pequenino de Nossa Senhora, que ali pousou ao ir matar a sede. Para o povo crente, são muitos os milagres
operados por Nossa Senhora do Pranto e até conta a
lenda que houve pessoas que ouviram cantar os anjos
docemente na ermida. Lá dentro podemos admirar
um curioso retábulo da Senhora do Pranto, acompanhada de S. João e de Maria Madalena, que se encontra para veneração na pequena capela mor, bem como
uma pequena imagem milagrosa da Senhora da Vida,
que lá se venera há muitos anos.
Vale a pena uma visita nesta altura do ano, não apenas
para cumprir a tradição, como para um passeio pelas
“longínquas” terras do Nordeste, que aproveitou aquele circuito para criar um trilho, que é percorrido com
grande facilidade. Regressamos de alma cheia, pois o
Nordeste, e este espaço em particular, é um manancial
de comovente fé e de tradições muito peculiares que só
usufrui quem se dispõe a visitá-lo.
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NOTÍCIAS

Momento muito triste para a Peixaria São Miguel
e para a Comunidade Portuguesa de Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

D

esde 2020 a comunidade está
com mau sorte... Em primeiro
lugar, não há festa e não vai haver durante alguns meses ainda, então as festas exterior não vão ser feitas, tal como as festas do Espírito

Escutando Simon Sinek
TIAGO MATIAS
Editor empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

P

ara quem não conhece, Simon
Sinek é um dos mais proeminentes autores e oradores motivacionais da atualidade.
Por norma sou cético em relação a estes oradores. Até
porque acho que para desempenhar esse papel é preciso muita experiência de vida, muito conhecimento de
facto e viver de pés bem assentes no chão. O que não
falta para aí são “vendilhões” cuja profissão é convencer-nos – com meia dúzia de chavões – de que tudo é
possível. Mas que, na prática, nada de especial fizeram
na vida. Não é o caso de Simon Sinek.
Norte-Americano, sedeado em Nova Yorque, consegue ser fonte de inspiração no mundo do trabalho e
dos negócios para todo o mundo. Até nos Açores.
Sentado que estava em busca de inspiração para escrever estas linhas, dei de caras um dos seus mais recentes posts no Facebook. Livremente traduzido, é
algo como isto: “Se fossemos bons a tudo, não precisaríamos uns dos outros”. E é verdade, não é?
Por vezes gostamos de nos convencer a nós próprios
de que somos capazes de ser “the one man/woman
show”, com resultados arrebatadores para todos. Mas
não é verdade. Porque, embora nem sempre queiramos ou gostemos de acreditar, há outros que são melhores do que nós. Numa ou noutra área. Admitir isso
é dar um passo rumo a um novo mundo, mais interligado, mais eficaz, mais real. No mundo laboral, isto
aplica-se perfeitamente aquelas organizações que gostam de resolver tudo com a “prata da casa”. Todavia,
recorrendo a outro cliché, dificilmente os “Santos de
casa fazem milagres”. Será útil e produtivo colocar o
meu colaborador a realizar tarefas para as quais não
está minimamente preparado ou motivado? O resultado final será satisfatório? Dificilmente. Será muito
melhor, porventura, contratar serviços especializados
para aquela tarefa em específico ou recorrer a outsourcings. Outro exemplo são as organizações que contratam um especialista em determinada área, mas que depois duvidam de tudo o que essa pessoa diz ou sugere,
preferindo “fazer como sempre se fez”, ou decidindo
outra via, apenas com base num “ah, porque eu acho
que…”. Se já caiu neste erro, faça o exercício de pensar
o que teria sido diferente se tivesse ouvido @ especialista.
Facilmente se comprova que precisamos uns dos outros, porque é impossível sermos bons a tudo.
Se não conhecem, pesquisem no YouTube ou no Facebook: Simon Sinek. É o conselho que vos deixo hoje.
O autor cede os direitos de publicação do texto acima
e da sua imagem, para efeitos de crónica de opinião, na
comunicação social.

Santo e a festa do Senhor Santo Cristo. Não sei se vai
haver o Festival Portugal, mas se houver, vai ser muito
complicado. Esta Covid-19 está a dar muitas dificuldades para todos e não estamos ao fim desta pandemia.
Em segundo lugar a joalheria Rosas de Portugal foi
roubada em março de 2020, e foi realmente um momento muito triste para a comunidade. Em terceiro lugar,
domingo mais um momento marcante para a comunidade. A mais antiga peixaria da comunidade, Peixaria
São Miguel ardeu. Fui ver segunda-feira e é realmente
um momento muito difícil para o nosso amigo, Eduardo Barbosa que trabalhou durante décadas nesta peixaria sempre servindo os seus clientes dando o melhor
que há, e dá a melhor qualidade para os seus clientes...
Dentro 1 mês vai festejar os seus 66 anos de vida, será
que ele vai ter a força de vontade e energia para recomeçar tudo de novo. Não sabemos, mas vai ser muito difícil recomeçar um projeto que tem 50 anos de história

e que nos tocou de todas as maneiras. O nosso peixeiro
ajudou muito a comunidade, será que a comunidade vai
o ajudar de volta?
Tivemos notícia que foi o compressor de um dos
congeladores que fez esta desgraça... A Voz de Portugal deseja muita força nestes grandes problemas e que
continuem porque a comunidade precisa de um bom
peixeiro e do seu sorriso. Até à próxima.
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CRÓNICA
REABERTURA DE ESCOLAS É "ESSENCIAL", ESPEREMOS QUE SEM "AVANÇOS E RECUOS"
Uma semana depois da reabertura de creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, Marcelo Rebelo de Sousa esteve cerca de duas horas na Escola Básica Parque Silva
Porto, em Benfica, que tem ensino bilingue de alunos surdos. Segundo o chefe de Estado, esta visita "quer significar a importância do ensino presencial, do convívio presencial" e
"para isso foi escolhida uma escola, um agrupamento escolar muito especial", que "é um exemplo de integração a todos os níveis e também de afirmação do papel da escola". "A
escola tem um papel essencial. Foi bem escolhido da parte do Governo - e teve o apoio do Presidente da República - o ser a escola uma peça essencial no processo de abertura",
afirmou aos jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa participou em trabalhos de artes plásticas, numa aula de percussão com alunos surdos e assistiu sentado entre as crianças à Hora
do Conto com língua gestual, no final da qual um rapaz lhe perguntou: "Por que é que tu fechaste as lojas?".

MENINO

PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

M

enino, vem cá.
A criança que chorava sentada na cadeira pequenina dos
meninos mais novos da escola, levantou-se e abeirou-se da Educadora que o chamava num tom de voz
doce.
Sentando-o no colo, qual mãe amorosa, perguntou-lhe: - Queres contar-me o que tanto te entristece?
Olha, estás aqui connosco. Ninguém te fará mal. És
um menino bonito de quem gosto muito. Os olhos
azuis muito abertos olharam a Educadora e, ainda soluçando, disse:
- Onde é a minha casa? Estão muito longe, a minha

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

mãe e os meus irmãos. E eu estou na Escola sem conhecer ninguém.
- Olha, vieste aqui para brincar um pouco junto de
meninos e meninas como tu. Vês, ninguém te vai fazer
mal.
O menino, de olhos azuis da cor de uma das Lagoa
que embeleza a Ilha, continuava triste. Encostou a cabeça coroada de cabelos loiros brilhantes e deixou-se
embalar no colo daquela jovem bonita que o acolhia
nos seus braços.
- Professora, o que é a Escola?
– A voz sumida num rosto ainda assustado. Batem
nos meninos? Eu vou ficar com as mãos vermelhas da
régua? E no recreio, os outos meninos atiram-me ao
chão?
A educadora sorriu um sorriso bom. Recordou os
seus tempos de escola em que as reguadas e os castigos
severos eram uma realidade constante:
“- Como num sonho viu a sua antiga sala de aulas
com carteiras de madeira castanha pesadas, o soalho
de quadrados gastos, as crianças muito direitas sentadas duas a duas (só raparigas), o olhar severo da Professora a manter todos em silêncio.
– Abram o livro de leitura na página que mandei para
casa. Sigam o texto lido por cada colega porque, de repente, podem ter que continuar a partir da interrupção ordenada por mim. – Tu aí, o que queres? Silêncio
senão vais de castigo de costas para a parede.”

Um véu de tristeza ensombrou o seu rosto.
Tinha sido uma boa aluna, sempre com a bata branca
impecável, silenciosa e respeitadora.
Mas, não tinha saudades da educação antiga das escolas do seu País. Compreendia que os novos tempos
eram de educação morna e facilitadora, de quebra de
regras fundamentais ao desenvolvimento harmonioso
do indivíduo.
Sabia, também, que novas regras mais adequadas aos
novos tempos estavam a ser necessárias para formar
uma sociedade decente e cumpridora. Imputava responsabilidades ao capitalismo desenfreado e à corrupção generalizada entre os governantes que, não respeitando a democracia, iam desleixando a educação de
crianças e jovens talvez com o objectivo de melhor se
servirem de “refeições copiosas” (leia-se, obter votos a
partir da formatação de um povo ignorante e caótico)
sem olhar a meios.
A voz do menino a trazê-la à realidade:
- Pode ir comigo à rua para que eu possa ver a minha
casa?
Levantou-se a jovem bonita e, dando-lhe a mão, levou-o até à porta para o consolar da angústia que continuava a fazê-lo tremer.
– Olha, a minha mãe e os meus irmãos estão tão pertinho daqui.
A que horas vamos embora?
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

Importador

Padaria

Restaurante

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

PLANO POUPANÇA

Doença Grave - Reforma - Investimentos
- REER-CELI
Invalidez | Vida

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

4057 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

SERVIÇOS CONSULARES

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca
Mercearias

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
T.: 613.729.0883

Renovações

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

O grupo Facebook
do jornal
A Voz de Portugal
é a sua fonte de
informação da
comunidade
portuguesa em
Montreal

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

Notários

4

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

7 6
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imobilíaria

3

8

4

5

9

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
T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA

T.: 514.842.8045
T.: 514.982.0804

CENTROS

CRUZADAS

1
7

9

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

GRUPOS FOLCLÓRICOS

4
60 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

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

6

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

FILARMÓNICAS

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

2

T.: 514.495.3284

MISSÃO SANTA CRUZ
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA

JES RENOVATIONS

SUDOKU

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

IGREJAS

RBQ: 5599469301

Contabilista

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

A mercearia das
famílias portuguesas

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175
Seguros / Financeiros

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
T.: 514.499.0359

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL
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2 4
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4
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Esparguete com pesto e espinafres

Uma receita de inspiração italiana, plena de paladar, reinventada com um
toque mediterrânico. Já sabe o que vai fazer para o jantar de logo à noite
ou até mesmo para o de amanhã ou para o do dia seguinte? Este prato à
base de massa, aromático e saboroso, pode ser uma solução! Se a quiser
enriquecer ou se não tiver molho pesto de compra, pode fazer um pesto de
agrião com queijo parmesão, que é de comer e chorar por mais.
INGREDIENTES:
600 gr Esparguete; 180 gr Espargos; 250 gr Espinafres; 150 gr Curgetes;
80 gr Queijo parmesão ralado; 80 gr Azeitonas; 60 gr Pinhões; 6 colheres
de sopa de molho pesto; 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO: 1. Lave e arranje os espargos e os espinafres. Coza-os em água temperada de sal,
escorra-os, pique-os e reserve. Lave as curgetes e corte-as em rodelas e ferva-as em água durante cinco
minutos. 2. Coza o esparguete em água e sal. Quando estiver al dente, escorra-o bem. 3. Disponha o esparguete numa saladeira. Junte o pesto, os espargos, os espinafres e a curgete e envolva bem. 4. Distribua o
esparguete pelos pratos de servir. Polvilhe com as azeitonas, os pinhões e o queijo parmesão ralado. Sirva
de imediato.

HORIZONTAIS:
1. Começa hoje. 2. Agência Europeia do Medicamento. Expulsar da pátria. 3.
Alcunhar, depreciando. Duração da ceifa. 4. Cálcio (s. q.). Partir (ramos, troncos). 5. Letra grega correspondente a n. Monte localizado na Turquia onde,
segundo o livro do Génesis, encalhou a Arca de Noé. 6. Diz-se do número
gramatical que indica mais de um. Preposição que designa posse. 7. Oferecer
em sacrifício. Administrar anfetaminas. 8. Gosto muito. Imposto Municipal sobre
Imóveis. 9. Graceja. Discípula. Los Angeles. 10. Controlam uma parte substancial da nossa vida, com tendência a crescer nos próximos tempos. 11. Cidade.
Cidade japonesa.
VERTICAIS:
1. Estabelecer ligação entre. 2. Cabelo raro e delgado. Entrada. 3. O âmago.
Meneio de cabeça em sinal de aprovação ou consentimento. Símbolo de libra
(unidade de massa). 4. A Geração dos Bancos de (...), livro de Sara Brandão,
com ilustração de Luísa Coelho (ver Guia crianças – Letra pequena). Procede.
5. Elas. Grainha seca. 6. Primaveril. «Duro com duro, não faz bom (...)». 7.
Prefixo (separação). Sufixo (agente). (...) Sousa, foi nomeado para maestro
principal da Royal Northern Sinfonia de Inglaterra. 8. Banido. O fruto da ateira
(Brasil). 9. Bater as asas. O maior rio da Itália. Ministério da Cultura. 10. Parece
bem. Elogio. 11. Redução de para. Estância ou estabelecimento de
águas termais.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.

†

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
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

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

info@terrassementterranova.com

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLOCADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS
CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO.

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

PATRICIA
514-814-0362

EMPREGOS

INSTALADOR DE RELVA ARTIFICIAL

"SYNTHETIC EXPERTS" está a procura de 3 Técnicos/
Instaladores de Relva Sintética a Tempo parcial. Experiência não exigida: treinamento oferecido e pago pela
companhia.
TAREFAS E QUALIFICAÇÕES
- Escavação; Trabalho com um carrinho de mão; Nivelamento usando um ancinho; Corte e instalação de relva sintética; Boa força física; Trabalhador manual; Boa
resistência.
CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO
-Salário: entre 18$ e 20$/h, 40-50/h por semana.
- Início: 6 de abril de 2021 | Horário de segunda a sexta
3465 Boul. Thimens, Ville Saint-Laurent, Montreal

Enza 514-265-8490

Precisa-se de trabalhadores para uma
companhia de construção deve ter
experiência mas não é obrigatório.
Salário bem pago e segundo a experiência.

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

MIKE: 514-691-7283

Faleceu em Montreal no dia
18 de março de 2021, com 70
anos. O senhor Joaquim Manuel Afonso de Brito, natural de
São Brás de Alportel, Algrave,
Portugal.
Deixa na dor sua companheira Joaquina Pimenta, seu filho
Ken, sua irmã Florinda (António Silva). Suas sobrinhas
Marta e Margarida e restantes
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca | T: 514-277-7778
O funeral teve lugar sábado, 27 de março de 2021 às
10h na igreja Santa Cruz situado no 60 Rachel Oeste.
Foi transladado para São Brás de Alportel, Algarve. A
familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

Companhia em Paisagismo está a procura de
trabalhadores para cimento, asfalto, colocação de
pedras " Pavé-uni" com experiência e licensa de
condução.

pouco de experiência em cortar relva.
Muito bom salário.
JACK: 514-992-0312

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.

1951-2021

514-587-2707

PAYSAGISTE
NDC
Precisa-se de empregados com um

Companhia em paisagismo situada na margem sul
de Montreal está a procura de pessoas para
trabalhar com ou sem experiência.
514-244-5138

JOAQUIM MANUEL
AFONSO DE BRITO

MANUEL: 514 941-3078

Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a
tempo inteiro ou parcial com carro. Haverá bons benefícios 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.

Companhia de paisagismo precisa de homens para
trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com
experiência, e, também uma pessoa para assistir
nestas tarefas. Salário segundo experiência.
514-240-1535

TEL.: 514-299-1593

EMPREGOS

514-242-7649

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

UMA ESCOLHA CERTA

514-830-8940

OFERTA DE EMPREGO

O "Groupe PTE" é uma companhia que
se especializa em paisagismo de alta
qualidade. Estamos a procura de instaladors. Oferecemos excelentes condições
de trabalho e um salário competitivo.
Estamos bem equipados para minimizar o trabalho físico.

Podem nos contactar
Marco Santos: 514-692-5905

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

CRÓNICA
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MICROSOFT REGRESSA AO ESCRITÓRIO EM BREVE... MAS NADA SERÁ COMO ANTES
Um ano depois de encerrar os seus escritórios, a Microsoft parece estar pronta para dar início ao processo de regresso dos colaboradores nas suas sedes
de Redmond e Seatlle, nos EUA. O processo terá início no dia 29 de março. Apesar de entusiasmada com o regresso dos trabalhadores e com o progresso
do processo de vacinação nos EUA, a Microsoft optará por uma abordagem mais gradual. Nesta primeira fase de regresso aos escritórios, a tecnológica
dará aos colaboradores a escolha de trabalharem a partir destas sedes, remotamente ou um misto de ambas. Apesar disso, a Microsoft está consciente da
popularidade do trabalho e já indicou que pretende continuar a permitir que os colaboradores desfrutem desta modalidade. Além disso, a gigante tecnológica
também implementará novas formas de usar tecnologia para aproximar trabalhadores no escritório ou em casa.

Objetivo Alcançado
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

F

elizmente, com o apoio e contributo do Centro de Apoio às Comunidades Emigrantes, e o empenho da
Sra. Sandy Gonçalves e outras pessoas que devido a
serem varias, não posso nomear todas, desde já peço
as minhas desculpas.

DANIEL
VARDI
O objetivo foi de angariar livros novos, e alguns usados para os jovens beneficiarios do Centro de Ajuda a
Família, também foi adquirido uma soma em dinheiro,
com o qual foram compradas fraldas e outros artigos
para bébés, assim como vários litros de detergentes.

danielvardi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

C

onhecimento nunca é demais e é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar
de você. Hoje vivemos a era da internet onde tudo ou
quase tudo pode ser encontrado na rede. Pessoas arquivam gigabytes de conteúdo em seus HD, mas na
hora que realmente precisam acessar o conteúdo se
esquecem ou por diversas razões não conseguem usar
o “sagrado conteúdo digital”. Sinceramente, trabalhar com arquivos armazenados exige uma organização que grande parte da humanidade não consegue
ter. Sem levar em conta que os algoritmos inteligentes
acabam criando uma “bolha” na hora que o usuário
vai realizar sua pesquisa. Por esses motivos, entre outros, sempre serei um entusiasta dos livros físicos.
Nesta semana recebi um maravilhoso presente diretamente do Brasil, minha primeira correspondência
É de louvar esta iniciativa pois numa época em que oficial no Canadá. O fantástico desenhista Eduardo
varias famílias da comunidade estão em dificuldades, Ferrara lançou pela editora Criativo o primeiro livro da
estas coisas são sempre bem-vindas.
sua coleção Desenho Dinâmico com técnicas avançadas
Um grande agradecimento a todas as pessoas envol- para desenhistas amadores e profissionais.
vidas. Bem haja.
Fiz até uma live no meu facebook para comemorar a
chegada desta edição >>fb.com/danielvardi
Eduardo Ferrara é um dos atuais grandes nomes dos
quadrinhos brasileiros, seu estilo único apresenta um
traço fluído e moderno. Também é o criador de Spectrum, o manual de coisas ocultas que conta as aventuras transcendentais de Dan Cazarro, um motoboy
mal-humorado e casca grossa que compartilha um
demônio pessoal para resolver questões não terrenas.
O quadrinhista que estreou no mercado internacional
com a série canadense The Environmenteers também
ilustrou The Clone Wars: Smuggler 's Code da editora
Dark Horse para a famosa série Star Wars. Atualmente
o artista e mestre em Ninjutsu Bujinkan divide seu tempo entre o seu Dojo e a sua prancheta, ou melhor mesa
digitalizadora! Contato em edferrara000@gmail.com
“Desenho Gestual - Aprenda a dar fluidez e movimento
natural ao seu traço” é uma obra incrível, voltada para
quem já tem alguma noção básica de desenho que promove inicialmente a reflexão sobre a qualidade do traço
e impacto das cenas. Faz com que o leitor abra seu hori-

Clone Wars

Página da HQ Smuggler´s Code

zonte profissional para novas técnicas e, principalmente, potencialize o impacto dos estilos gráficos em seus
futuros trabalhos.
Como um mestre faixa-preta do nanquim, Ferrara
dá dicas valiosas divididas em diversos temas, desde a
construção do movimento do personagem até a composição de uma cena ou página.
A Editora Criativo, >> www.livrariacriativo.com.br <<
conhecida no Brasil por publicar portfólios de artistas e
livros com dicas de desenho, fez, mais uma vez, um excelente trabalho. A obra de 32 páginas no formato grande, 21 x 29 cm com excelente acabamento e papel custa
apenas R$ 39,99 + o envio do correio (do Brasil para o
Canadá custou R$ 51,25) fazendo a conversão em dólar
o livro custaria aproximadamente $22 para chegar em
suas mãos - até o fechamento deste artigo. É importante
lembrar que a cotação dos correios e valores podem variar devido à flutuação cambial do dólar no Brasil.
Um investimento pequeno para a quantidade e qualidade de informação para os artistas que desejam expandir os limites de suas artes.
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Como estar motivado e
ficar motivado para sempre
BRYAN SA PIMENTEL
fullbodyathletics@gmail.com
Cronista sobre a saúde física
Prop.: Fullbody Athletics

C

om as academias voltando, nós
aqui da FullBody Athletics queríamos fazer uma matéria sobre o
que você precisa de mais importante na academia,
além do calçado e que é a motivação.
Com o ano novo entre nós e a perspectiva de uma
vida normal de volta, as oportunidades são ótimas, os
projetos são divertidos, mas como podemos primeiro
FICAR MOTIVADOS e, depois disso, COMO FICAREMOS MOTIVADOS?
No artigo de hoje, você encontrará o principal motivo pelo qual você deveria me motivar no início e, em
seguida, algumas estratégias sobre como você pode
manter aquele fogo aceso dentro de você e permanecer com fome.
ENCONTRE O SEU PORQUÊ
A motivação é o vento que empurra as velas do nosso
barco, é a faísca que acende o fogo.
Todos os dias somos consumidos por nossos desejos
e motivações. Mesmo que você não se considere a pessoa mais ambiciosa e faminta do mundo, suas emoções
e motivações são o que o guiam ao longo de cada dia.
Com isso dito, para ficar motivado em primeiro lugar, você precisa, deve, encontrar o SEU PORQUÊ.
Agora, você provavelmente está dizendo a si mesmo,
"isso é fácil!"
Mas isso não.
A motivação real, aquela que dura para sempre, ou
pelo menos mais de um mês, é movida pela emoção.
Pense nisso, quando você ama alguém, você está
pronto para se matar para que essa pessoa continua feliz. Um pai que ama seu filho morrerá para fazer seus
filhos felizes. Seu PORQUÊ tem que ser impulsionado
pela emoção. No caso de estar mais apto ou emagrecer, provavelmente você pode relacionar seu PORQUÊ
a um membro da família que perdeu a vida devido a
uma doença cardíaca devido à obesidade.
Este pensamento irá obviamente criar memórias,
emoções e isso pode ser usado como o seu PORQUÊ.
Este truque funciona para quase tudo na vida, então
use-o. Bem, isso é uma parte, também precisamos saber
COMO MANTER A MOTIVAÇÃO.
(1) TRANSFORME UMA GRANDE
TAREFA EM PEQUENAS TAREFAS

LAZER

Uma maneira de manter e permanecer motivado é
transformar um grande projeto em pequenos projetos.
Freqüentemente, ficamos desmotivados com o estresse e o impacto de um grande projeto.
É por isso que é necessário cortá-lo em fatias para que
você possa comer menos em uma configuração.
Vejamos, por exemplo, a escola.
Se você é um estudante e deseja ir de notas de nível
C para notas de nível B, então seu primeiro objetivo
será garantir que você vá de estudar 1 hora por semana
(nível C) para 3 horas por semana.
Um pequeno objetivo, mas certamente aumentará

Mude aquelas palavras que indicam dúvida para algo
mais decisivo.
Em vez disso, vamos tentar, “TENHO QUE E PRECISO”. Essas palavras indicam força, determinação
E um empurrão para você executar sem dúvida.
Pense nisso, bilhões de pessoas todos os dias tomam
banho e escovam os dentes.
Você acha que eles dizem para si mesmos: “Eu preciso tomar um banho” ou é mais como “Eu tenho que
tomar um banho”?
A resposta é fazer a pergunta.
Quando se trata de definição e cumprimento de me-

suas notas e ajudará em seu processo de obtenção de B.
Agora vamos dar uma olhada no condicionamento
físico.
Se sua meta é perder 30 libras, a pior decisão será de
não treinar (sedentário) para treinar 6 vezes por semana.
Nesse ritmo, seu corpo estará completamente destruído e, na 3ª semana, você certamente vai desistir da
dor e das dores de seu corpo.
Agora, a estratégia certa seria incorporar aos poucos o treinamento de 2 a 3 vezes por semana com um
profissional e, depois de 2 meses, aumentar lentamente esse ritmo. Seu corpo vai se adaptar melhor e você
ainda vai perder peso, mas em um ritmo mais seguro.

tas, você TEM QUE ser assertivo e decisivo
Com suas palavras, você reconstitui o que está dizendo.

(2) MUDAR O VOCABULÁRIO
Eu já vi isso muitas vezes. Um contratempo comum
que acontece com a maioria das pessoas quando se trata de atingir um objetivo.
Como treinador, percebi jovem que as palavras que
verbalizamos podem ser extremamente importantes
quando se trata do resultado de alcançar nossos objetivos.
Quando eu ouço, eu "preciso, eu deveria ', isso parte
meu coração. Preciso e devo, é um indício de dúvida.

(3) ESCREVA
Cada tarefa, cada missão precisa ser escrita.
Ao escrever ideias e objetivos, você coloca as coisas
em perspectiva e cria sua própria responsabilidade
para realizá-las.
A maioria das pessoas bem-sucedidas tem o hábito
saudável de escrever sua “lista de tarefas” todas as manhãs ou todas as noites antes de dormir.
Isso permite que você tenha um rumo no seu dia e
certifique-se de alcançar seus objetivos.
Se você fizer isso, posso garantir que ao final do seu
dia agitado, você se sentirá mais realizado e grato por
tudo o que fez.
ÚLTIMAS PALAVRAS
Resumindo, ficar motivado é fácil. Você assiste a um
filme do Rocky, perde 2 libras, vê um amigo ganhar
um aumento no trabalho e pronto.
Espero que esta pequena leitura ajude você a se tornar a melhor versão de si mesmo.
PAZ E AMOR
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SUÁREZ MARCA GOLO 500 E OBLAK
SALVA AT. MADRID CONTRA O
PENÚLTIMO

O At. Madrid sofreu, mas voltou às vitórias no
campeonato, depois de dois empates consecutivos. Sem João Félix, que cumpriu castigo, os
heróis da equipa de Simeone foram Luis Suárez
e Jan Oblak, num triunfo apertado por 1-0 sobre
o Alavés, penúltimo classificado da liga espanhola. O avançado uruguaio marcou o único golo da
partida, aos 54m, naquele que foi o 500.º golo na
carreira. Seria, contudo, Oblak quem salvaria os
colchoneros de voltar a perder pontos e poder ver
a concorrência aproximar-se do primeiro lugar. O
guarda-redes esloveno fez uma defesa enorme
num penálti de Joselu, aos 86m, depois de um
verdadeiro disparate de Savic. Há três anos que
o guarda-redes ex-Benfica não travava um penálti na liga espanhola, mas voltou a fazê-lo num
momento preponderante. Com esta vitória, o At.
Madrid mantém os seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid e sete sobre o Barcelona, que
joga ainda neste domingo, segurando a liderança
da Liga espanhola. (M.F.)
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«Temos o melhor jogador do mundo,
Ronaldo, e vamos mantê-lo»
abio Paratici, o CEO da Juventus, reforçou
neste domingo a vontade de manter Cristiano
Ronaldo no clube, depois de mais um desaire,
desta vez em casa frente ao Benevento.

F

JUVENTUS HOMENAGEOU RONALDO
Antes do jogo contra o Benevento, a Juventus homenageou Cristiano Ronaldo pela marca dos 770 golos

Numa altura em que os rumores sobre um possível
regresso de Ronaldo a Madrid ganham força, o responsável do campeão italiano voltou a dizer que quer
mantê-lo no clube.
«Nós somos a Juventus, temos Cristiano Ronaldo, o
melhor jogador do mundo, e vamos mantê-lo connosco», declarou após o jogo.

na carreira.
O presidente da Vecchia Signora, Andrea Agnelli, entregou uma camisola ao internacional português com
o número de golos que este já marcou e com a sigla
G.O.A.T nas costas, o que significa ou seja, «Greatest
Of All Time». Em português, «o melhor de todos os
tempos». (M.F.)

CAMPEONATOS EUROPEUS
Espanha
Liga Santander

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21
		
1ª Mão
RB Leipzig (0-4) Liverpool
0-2		
Barcelona (2-5) Paris SG
1-4		
FC Porto (4-4) Juventus
2-1		
Sevilla (4-5) Borussia Dortmund 2-3		
Lazio (2-6) Bayern München
1-4		
Atlético Madrid (0-3) Chelsea
0-1		
Atalanta (1-4) Real Madrid
0-1		
B. M´gladbach (0-4) Man. City 0-2		

2ª Mão
0-2
1-1
2-3 (a.p.)
2-2
1-2
0-2
1-3
0-2

EUROPA LEAGUE 2020/2021
OITAVOS-DE-FINAL

		

Ajax (5-0) Young Boys
Manchester United (2-1) Milan
Dynamo Kyiv (0-4) Villarreal
Slavia Praha (3-1) Rangers
Olympiacos (2-3) Arsenal
Tottenham (2-3) Dinamo Zagreb
Granada (3-2) Molde
Roma (5-1) Shakhtar Donetsk

1ª Mão
3-0
1-1
0-2
1-1
1-3
2-0
2-0
3-0

2ª Mão

2-0
1-0
0-2
2-0
1-0
0-3 a.p.
1-2
2-1

1-Atlético Madrid
2-Barcelona
3-Real Madrid
4-Sevilla
5-Real Sociedad
6-Real Betis
7-Villarreal
8-Granada
9-Athletic
10-Levante
11-Celta de Vigo
12-Valencia
13-Osasuna
14-Getafe
15-Cádiz
16-Valladolid
17-Elche
18-Alavés
19-Eibar
20-Huesca

P
66
62
60
55
45
45
43
36
35
35
34
33
30
29
29
27
25
23
23
21

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
20
19
18
17
12
14
10
10
9
8
8
8
7
7
7
5
5
5
4
3

E
6
5
6
4
9
3
13
6
8
11
10
9
9
8
8
12
10
8
11
12

Inglaterra
Premier League
D
2
4
4
7
7
11
5
12
11
9
10
11
12
13
13
11
13
15
13
13

1-Man. City
2-Man. United
3-Leicester City
4-Chelsea
5-West Ham
6-Tottenham
7-Liverpool
8-Everton
9-Arsenal
10-Aston Villa
11-Leeds United
12-Crystal Palace
13-Wolverhampton
14-Southampton
15-Burnley
16-B&H Albion
17-Newcastle
18-Fulham
19-W. Bromwich
20-Sheffield U.

P
71
57
56
51
49
48
46
46
42
41
39
37
35
33
33
32
28
26
18
14

J
30
29
29
29
29
29
29
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
30
29
29

V E D
22 5 3
16 9 4
17 5 7
14 9 6
14 7 8
14 6 9
13 7 9
14 4 10
12 6 11
12 5 11
12 3 14
10 7 12
9 8 12
9 6 14
8 9 12
7 11 11
7 7 15
5 11 14
3 9 17
4 2 23

Itália
Serie A
1-Internazionale
2-Milan
3-Juventus
4-Atalanta
5-Napoli
6-Roma
7-Lazio
8-Sassuolo
9-Hellas Verona
10-Sampdoria
11-Bologna
12-Udinese
13-Genoa
14-Fiorentina
15-Spezia
16-Benevento
17-Torino
18-Cagliari
19-Parma
20-Crotone

P
65
59
55
55
53
50
49
39
38
35
34
33
31
29
29
29
23
22
19
15

França
Ligue 1
J
27
28
27
28
27
28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28

V
20
18
16
16
17
15
15
10
10
10
9
8
7
7
7
7
4
5
3
4

E
5
5
7
7
2
5
4
9
8
5
7
9
10
8
8
8
11
7
10
3

D
2
5
4
5
8
8
8
8
10
13
12
11
11
13
13
13
12
16
15
21

P
1-Paris SG
63
2-Lille
63
3-Lyon
60
4-Monaco
59
5-Lens
48
6-Marseille
45
7-Rennes
44
8-Montpellier
44
9-Metz
42
10-Angers
40
11-Nice
39
12-Stade de Reims 38
13-Bordeaux
36
14-Brest
35
15-Strasbourg
33
16-Saint-Étienne 33
17-Lorient
29
18-Nimes
29
19-Nantes
28
20-Dijon
15

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V E D
20 3 7
18 9 3
17 9 4
18 5 7
13 9 8
12 9 9
12 8 10
12 8 10
11
9 10
11
7 12
11
6 13
9 11 10
10 6 14
10 5 15
9 6 15
8 9 13
7 8 15
8 5 17
5 13 12
2 9 19

DESPORTO

LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 23 MARS, 2021 | 15

JESUS: «TEMOS DE CONTINUAR ATRÁS DO PREJUÍZO»

Sp. Braga 0-2 Benfica

D

eclarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por duas bolas
a zero sobre o Sp. Braga, que vale aos encarnados a
ascensão ao terceiro lugar:

«Temos que recuperar na classificação, hoje foi um
confronto direto, a equipa conseguiu ganhar e passar
para o terceiro lugar, fazendo um jogo de muita qualidade, em que podia ter saído daqui com uma vantagem muito maior. É verdade que o
jogo se tornou mais fácil após a expulsão, mas também é verdade que onze
contra onze o Benfica já tinha perdido
duas oportunidades na cara do guarda-redes do Braga sem o Braga fazer
um remate. Soubemos tirar vantagem
de ter um a mais. O guarda-redes do
Braga tirou três quatro golos ao Benfica, fez uma boa exibição. Vínhamos
com a intenção e ganhar, a equipa
vem a crescer a não ais do que isso».
[Classificação] «É jogo a jogo, passo
a passo. Ganhando hoje podíamos
ficar em terceiro, foi o que aconteceu. Neste momento estamos a três pontos do segundo classificado e,
portanto, o nosso objetivo é conseguir chegar o mais
rápido possível ao segundo lugar. Quanto menos jogadas houver mais longe ficamos do primeiro, estamos a
passar um bom momento, agora que estávamos a re-

cuperar os jogadores vão estar sem treinar novamente
duas semanas. A nossa vitória não deixa dúvidas, nem
quando começou, onze contra onze, nem quando acabou. Temos de continuar atrás do prejuízo, o mês de
janeiro foi muito complicado, mas passo a passo estamos a recuperar.
[Melhor Benfica da época?] «Não é o melhor. Começámos o campeonato muito fortes. Nos primeiros sete
jogos tivemos sete vitórias, duas na Liga Europa. Nes-

sa altura a equipa estava muita forte. Agora tem vindo
a recuperar. Também há mais tempo para treinar, os
jogadores estão recuperados, e a equipa tem vindo a
crescer, as ideias da equipa no jogo é quilo que fazes
no treino. Se me perguntar se este é o melhor jogo dos
últimos três digo que sim, melhor que no Dragão».

As aparências iludem, este Sporting não

A

O que tem isso a ver com futebol? Este triunfo do
Sporting por 1-0 sobre o Vitória.
Não acredita? Isso é porque está sugestionado pelas
linhas anteriores. O Sporting das últimas duas jornadas parecia estar a perder fulgor. Sofreu para vencer
o Santa Clara. Voltou a suar para ganhar em Tondela.
Pois bem, as notícias da perda de fulgor leonino eram
manifestamente exageradas.
Não há Coates? Isso podia ser um problema… Não

24-03-2021 Grp.A
27-03-2021 Grp.A
30-03-2021 Grp.A

Portugal 15:45 Azerbaijão
Sérvia 14:45 Portugal
Luxemburgo 14:45 Portugal

PTS J

1-Sporting
2-FC Porto
3-Benfica
4-SC Braga
5-Paços de Ferreira
6-V. Guimarães
7-Santa Clara
8-Moreirense
9-Rio Ave
10-Belenenses SAD
11-CD Tondela
12-Gil Vicente
13-Portimonense
14-FC Famalicão
15-Farense
16-Marítimo
17-Nacional
18-Boavista

64
54
51
50
44
35
32
30
27
26
25
25
23
23
22
21
21
21

RESULTADOS

SPORTING 1-0 V.GUIMARÃES

h, as velhas e enganadoras aparências!
Crescemos a ouvir os avisos. ‘Olha que nem
tudo o que parece é’. ‘Nem tudo o que brilha é
ouro’. ‘As aparências iludem’.
Mas continuam a ser tantas as vezes que nos deixamos enganar.

Apuramento WC2022 - UEFA

foi. Inácio fez-lhe as vezes no centro da defesa e ainda
decidiu lá na frente, marcando o golo da vitória. Mesmo à imagem do que tem feito o capitão repetidamente esta época. Bem, mas não há Nuno Santos.
Aposta-se noutro canhoto. Parece tudo igual, mas
nada a ver. O estilo de jogo alterou-se, em vez de arrancadas pela ala esquerda houve muito cérebro pelo meio e o
jovem médio não tremeu na estreia a titular.
Mas há mais. Há golos celebrados euforicamente… anulados.
E ainda há golos anulados, que
afinal contam.
Uma loucura dos tempos em
que os jogadores no banco, com
recurso a um telemóvel, sabem
mais depressa que foi golo do
que quem está dentro do campo.
Ainda se arranja espaço para
um Vitória, aparentemente inofensivo, que acerta duas vezes
nos ferros num minuto, ainda na
primeira parte. E até a esperança
de que os segundos 45 minutos
fossem tão animados como os
primeiros. Pura ilusão. Por falar em ilusão, nota para a
estreia de Dário Essugo na equipa principal do Sporting. Uma estreia diretamente para o topo dos mais jovens de sempre a jogar pela equipa principal dos leões.
Que o projeto de jogador que Amorim parece ver nele
não seja um engano é o que todos os sportinguistas
desejam. E a candidatura do Sporting ao título? Essa
parece que ainda está longe de acontecer.
MAS ESTE LEÃO NÃO ENGANA.

19/03 Gil Vicente 2-0 Nacional
20/03 P. Ferreira 3-0 Moreirense
Santa Clara 1-1 CD Tondela
Portimonense 1-2 FC Porto
Sporting 1-0 V. Guimarães
21/03 Rio Ave 0-0 Belenenses
Marítimo 0-4 FC Famalicão
Boavista 0-1 Farense
SC Braga 0-2 Benfica
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25ª JORNADA

03/04 FC Porto VS Santa Clara
Benfica VS Marítimo
Nacional VS Portimonense
Farense VS SC Braga
Belenenses VS Boavista
V. Guimarães VS Tondela
Rio Ave VS Gil Vicente
FC Famalicão VS P.Ferreira
Moreirense VS Sporting

MELHOR MARCADOR
JOGADOR
1-Pedro Gonçalves [Sporting]
2-Haris Seferovic [Benfica]
3-Sérgio Oliveira [FC Porto]
4-Rodrigo Pinho [Marítimo]
4-Mehdi Taremi [FC Porto]
6-Ricardo Horta [SC Braga]
7-Thiago Santana [Santa Clara]
7-Óscar Estupiñán [V. Guimarães]
7-Mario González [CD Tondela]

PTS
1-Estoril Praia
2-Feirense
3-Académica OAF
4-FC Vizela
5-FC Arouca
6-FC Penafiel
7-GD Chaves
8-Casa Pia
9-Benfica B
10-CD Mafra
11-Leixões
12-SC Covilhã
13-Académico de Viseu
14-Vilafranquense
15-UD Oliveirense
16-CD Cova Piedade
17-Varzim
18-FC Porto B
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RESULTADOS

26ª JORNADA

20/03 C. Piedade 2-3 Estoril Praia
Varzim 2-0 CD Mafra
21/03 Oliveirense 0-0 Académica
FC Vizela 1-1 FC Arouca
FC Porto B 2-1 SC Covilhã
Benfica B 2-1 Leixões
22/03 FC Penafiel 1-1 Casa Pia
Feirense 17:00 A. Viseu
23/03 Vilafranquense 15:30 Chaves

26/03 A. Viseu 12:00 Varzim
Estoril Praia 16:00 UD Oliveirense
27/03 FC Arouca 7:00 Feirense
28/03 Académica 6:15 Vilafranquense
SC Covilhã 10:00 Casa Pia
Benfica B 11:00 CD Cova Piedade
29/03 CD Mafra 12:00 FC Porto B
Leixões 14:00 FC Vizela
GD Chaves 16:00 FC Penafiel

MEIAS-FINAIS
1ª Mão
SC Braga (4-3) FC Porto
1-1
Estoril Praia (1-5) Benfica
1-3
FINAL
2021/05/23
SC BRAGA 12:00

2ª Mão
3-2
0-2
BENFICA

