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PENSAMENTO DA SEMANA

Nada do que é humano me é familiar
RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

FELIZ ANIVERSÁRIO

O

momento em que comecei
a sentir-me esquisito foi
quando li que a escritora
portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida, citada por
Isabel Lucas, no Público, tinha dito: “A ideia de que
autores negros não devem ser traduzidos por brancos implica uma posição recíproca inaceitável: a de
que, como mulher negra, não me é reconhecida a
capacidade (mais ainda, o direito) de traduzir, por
exemplo, Rousseau ou Flaubert.”

Desprezamos fantasias em que meninos negros e
meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. O que
é bonito é dar a mão à mão da mesma cor, ler o livro
escrito por alguém da mesma cor, traduzir as palavras
proferidas por alguém da mesma cor. E quem diz cor
diz género, orientação sexual, peso ou altura. Por isso,
reeduquei-me e fiz um esforço para aderir ao novo
modo de entender as relações entre as pessoas. E criei
alguns anúncios para editoras sensíveis, que queiram
produzir trabalhos de tradução competentes.
Precisa-se:
– tradutor queniano branco zarolho para traduzir a
lírica de Camões para suaíli;
Ilustração:
João Fazenda

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2W 1Z4
TÉL.: 514 284.1813 | CÉL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654
FONDATEURS:
ÉDITEURS & ADMINS:
DIRECTEURS:
RÉDACTEURS:
ÉQUIPE CONSEILLER:
JOURNALISTES ET
CHRONIQUEURS:

PHOTOGRAPHES:

Elísio de Oliveira et José Simões Silvestre
Sylvio Martins & Marie Moreira
Jorge Matos, Francisca Reis
Mário Carvalho, Antero Branco
António Cabral
Roberto Carvalho
Anabela Medeiros
| Daniel Vardi
António Pedro Costa | Hélder Dias
Bryan Sá Pimentel
| Jorge Correia
Hélio Bernardo Lopes | Telmo Barbosa
José da Conceição
| José de Sousa
Pe. José Maria Cardoso
Tony Saragoça
Maria Helena Martins
Ricardo Araújo Pereira
Maria da Conceição Brasil
Humberto Cabral | João Arruda
Roberto Abarota | Manuel Neves

E as tonturas pioraram quando ela acrescentou:
“Imaginar que só uma mulher negra pode traduzir o
que escrevo sugere que só uma mulher negra poderá
compreender essa tradução e, portanto, que só posso
ser entendida por leitoras negras.” Alguma coisa não
estava bem porque eu, um caucasiano do sexo masculino, concordava com tudo. Como era possível? Era
como se seres humanos com diferentes características
morfológicas conseguissem entender-se. Como se essas características tivessem uma importância relativa.
Como se, Nosso Senhor me ajude, não fossem decisivas para os definir. Vieram-me à memória as terríveis
palavras daquele reaccionário que sonhava com um
mundo grotesco, em que as pessoas eram julgadas pelo
seu carácter, e não pela cor da pele. Felizmente, hoje
sabemos que Martin Luther King estava errado.

– tradutor alcoólico para traduzir obras de Edgar Allen Poe, Hemingway, Faulkner e Bukowski. A editora
concede prazos generosos para concluir as traduções;
– tradutor com experiência de gulag, para traduzir
Soljenítsin. A editora fornece, a tradutores interessados que não tenham estado presos na Sibéria, a possibilidade de passarem dez anos num campo de trabalhos forçados que vai criar propositadamente para dar
formação a profissionais da área;
– tradutor cuja pele seja da cor da referência 7415 C
do Pantone. Para traduzir obras de David Hume – que,
a fazer fé no retrato de Allan Ramsay, era rosadinho.
Mas o melhor mesmo talvez seja, à cautela, não traduzir nada. Como se fazia com a Bíblia, antigamente.
No sagrado não se toca.

LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 6 DE ABRIL, 2021 | 3

Desvirtuar a lei orçamental
JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

E

m Portugal na passada semana ocorreu mais um episódio
da ilusão em que dez milhões
de almas ainda vivem. Em pleno
parlamento todos os partidos da
oposição aí representados, votaram a favor de três
diplomas para expandir os apoios a famílias e empresas que estão previstos no corrente orçamento
de estado. Até aqui nada de mais, à primeira vista
parece lógico face à escalada da pandemia e à necessidade social e económica provocada pela crise
sanitária, pelo que facilmente poderemos achar
justo e equilibrado.
O que não é regular é a forma como se pretende
pressionar o executivo socialista a implementar esta
alteração, pois existe uma lei, apelidada de lei travão,
que impede alterações ao orçamento que impossibilitem o cumprimento dos seus objetivos, ou seja, do
lado da despesa não pode haver incremento sem que
haja verba do lado da receita que lhe corresponda.
A promulgação pelo presidente da república Marcelo Rebelo de Sousa, assim como a anterior aceitação
desta proposta pelo presidente da assembleia Ferro
Rodrigues, colocam em causa a lei orçamental de
forma evidente. Mas terá sido esta a primeira “ultrapassagem pela esquerda” desta lei?
Não, a inovação jurídica do professor Marcelo vem
apenas no seguimento da prática que se faz em Portugal desde 2015.
E qual é essa prática?
Chama-se cativações! Sim, cativando-se verbas que
estão alocadas pelo orçamento, significa que as ver-

CARICATURA DA SEMANA

bas orçamentadas não são gastas nas áreas previstas,
desvirtuando completamente o orçamento, pois este
não passa de proforma que nada tem a ver com a realidade.
Estas violações sucessivas do princípio orçamental
são perigosas pois destroem completamente o valor
e o estatuto de um orçamento de estado, não só pelo
abuso de mecanismos de urgência como pela imprevisibilidade de interpretação das respetivas leis e normas regulamentares.
É pena que os decisores políticos portugueses prefiram o malabarismo ao rigor.
Se o malabarismo pode dar retorno positivo imediato, ser amigo da popularidade e simpático ao cidadão leigo, trará inevitavelmente prejuízos futuros
que todos os portugueses, embriagados pelo presente
mas descuidados do amanhã, necessariamente terão
que pagar.

CRÓNICAS
POESIA DA SEMANA

Páscoa

A Páscoa é uma festa,
Maravilhosa e divina.
Cheia de paz e amor,
Pois é através dela,
Que nós comemoramos...
A ressurreição de Jesus,
Nosso amado salvador.
Jesus nosso amado irmão,
Filho de Deus, nosso pai celestial.
Veio do céu para nos ensinar o bem,
E não praticarmos o mal.
Jesus nosso amado mestre,
Cheio de amor e bondade.
Desceu do céu para terra!
Para nós ensinar a amarmos,
E fazermos à caridade.
Portanto caros amigos...
É hora e tempo de reflexão,
Devemos perdoar e amar nossos irmãos.
Para isso devemos extrair do coração:
Ódio, revolta e tristeza!
E colocar o amor está sublime beleza.
Vivaldo Terres

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
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Páscoa na Missão Santa Cruz
ANTERO BRANCO
fotos de Manuel Neves

P

ara o cristão, a
Páscoa é a ressurreição de
Jesus no processo da
salvação, que celebramos no Tríduo

Pascal. A ressurreição é a prova de que
o amor é mais forte do que a morte.
Na Missão, a celebração da Quinta-feira Santa, o lava-pés, foi relembrado
simbólicamente. Segundo Padre Adam,
a noite de quinta-feira, torna-nos servos uns dos outros, como fez Jesus ao
lavar os pés dos discípulos. Vivemos

esse mistério sempre que celebramos a
Eucaristia. Quando vamos à missa não
vamos apenas para rezar, renovamos

com o coração repleto de fé. Neste sábado de Aleluia, o Senhor Padre Adam
mencionou que a celebração se dividia
em quatro partes, a liturgia da luz, que
consiste na bênção do fogo, a liturgia da
palavra com leituras do antigo e novo
testamento, a liturgia baptismal que é a
parte integrante da celebração, em que o
cristão renova as promessas do baptismo e a liturgia da Eucaristia.
Domingo de Pascoa em que celebramos, em grande, a Ressurreição de Cristo, também se procedeu ao envio dos
símbolos do Espírito Santo. Este ano devido à pandemia, o Senhor Padre Adam,
numa excelente iniciativa, convidou
os mordomos de Santa Cruz, senhores
José Pacheco e José Machado e suas respectivas famílias, para representar toda
a comunidade no envio das bandeiras

sempre este mistério Pascal.
Sexta-feira Santa, dia de penitencia jejum e oração, o grupo de jovens em Acção, encenaram o caminho do Calvário,
com uma Via Sacra muito própria a eles,
fazendo reviver o caminho percorrido
por Jesus para a nossa salvação.
A Vigília Pascal que também é dia de
Maria, que tanto sofreu, mas sempre

e coroas do Espírito Santo. A partir do
próximo Domingo, vai estar exposto no
altar, até ao Pentecostes, uma Bandeira e
uma coroa para representar as sete Domingas do Espírito Santo.
Muitos parabéns à comunidade de
Santa Cruz pela solenidade das suas celebrações Pascais.

Um Buraco Negro Próximo

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com

T

odo mundo sabe o que seja
um buraco negro e a destruição que ele causa nas sua proximidades. Acreditava-se que não
havia nenhum próximo do nosso sistema solar. Acreditava-se...
Em 2016, Michael Brown e Konstantin Batygin, astrônomos do Instituto
de Tecnologia da Califórnia, propuseram que os movimentos estranhos de
alguns corpos que estão bilhões de quilômetros além de Plutão poderiam ser
evidências de um objeto massivo. Pelos
cálculos deles, esse objeto teria 10 vezes mais massa que a Terra e ocuparia
uma órbita em forma de ovo que varia
de 32 bilhões de km do Sol, várias vezes a distância do Sol a Plutão, até 160
bilhões de km a cada 10.000 a 20.000
anos.
Porém, ainda não sabem onde está
sua órbita. Brown chamou esse objeto
hipotético de Planeta Nove. Plutão já
foi considerado o nono planeta, mas
as descobertas do mesmo cientista, outros planetoides como Plutão orbitando no cinturão de Kuiper, rebaixaram
Plutão a planeta anão 15 anos atrás. Os
astrônomos Jakub Scholtz, da Durham
University na Grã-Bretanha, e James
Unwin, da Universidade de Illinois
em Chicago, sugeriram que o Planeta
Nove possa ser um buraco negro, não
como os que são formados da morte de
estrelas gigantes, mas de outro tipo.
Em 1971, Stephen Hawking, com
base em uma ideia sugerida anteriormente em 1966 pelos físicos russos
Yakov Borisovich Zel’dovich e Igor
Dmitriyevich Novikov, teorizou que
pressões intensas durante o Big Bang
poderiam ter colapsado a matéria di-

retamente em buracos negros. Esses
buracos negros primordiais podem ter
qualquer tamanho e estar em qualquer
lugar. Um buraco negro com a massa
da Terra teria o tamanho de uma bola
de pingue-pongue e seria muito difícil
de ser visto. Nenhum desses buracos
negros primordiais foi detectado ainda. Mas sua existência também não
foi descartada. Scholtz e Unwin lembraram que o experimento chamado
OGLE (Optical Gravitational Lensing
Experiment), baseado na Universidade de Varsóvia, na Polônia, detectou
a presença de meia dúzia de objetos
escuros na direção do centro da nossa galáxia. Seus campos gravitacionais
agiram como lentes, amplificando brevemente a luz de estrelas distantes que
eles flutuavam na frente.
Esses objetos podem ser planetas, disseram os autores, com massas que variam de metade a cerca de 20 vezes a da
Terra. Mas eles poderiam ser buracos
negros primordiais flutuando ao redor
da galáxia, propuseram os astrônomos
do experimento. Se fosse esse o caso, o
Planeta Nove poderia muito bem ser
um buraco negro também, em uma
órbita distante ao redor do sol.
Diversos projetos foram sugeridos
para encontrar o Planeta Nove. Um
muito interessante foi sugerido por
Edward Witten, um físico teórico do
Instituto de Estudos Avançados de
Princeton, ganhador da Medalha Fields em Matemática. Witten sugeriu usar
a mesma proposta do russo Yuri Milner e de Hawking para enviar milhares
de sondas microscópicas movidas a
laser para o sistema estelar mais próximo, Alfa Centauro. Vivemos tempos
de descobertas incríveis e animadoras,
testemunharemos grandes avanços nas
próximas décadas.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará
muito sensível. Evite levar tudo tão a peito. Saúde:
Imponha mais disciplina alimentar a si próprio.
Dinheiro: Modere a tendência para gastos excessivos.
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23
TOURO: Carta Dominante: O Sol, que significa
Glória, Honra. Amor: Este é um bom período para
compreender aquilo de que realmente precisa.
Saúde: Aparelho respiratório fragilizado, seja prudente.
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu
trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: A Força, que significa
Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar por
terceiros, pode sair prejudicado. Saúde: Tenha
mais cuidados com os seus ouvidos.
Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir
as suas economias.
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Diabo, que
significa Energias Negativas. Amor: O ambiente
familiar encontra-se em alta, aproveite a boa
disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um pouco em
baixo, faça exercício físico. Dinheiro: Se pretende comprar
casa, aguarde por tempos melhores.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.
LEÃO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor: A amizade
estará agora muito evidenciada. Saberá com quem
pode contar. Saúde: Possíveis problemas de intestinos.
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus
objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.
VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Viverá momentos felizes com uma pessoa
especial. Saúde: O cansaço e o stress podem prejudicar
a sua saúde física e mental. Dinheiro: Conseguirá manter
o equilíbrio a este nível.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.
BALANÇA: Carta Dominante: O Mágico, que
significa Habilidade. Amor: Momento em que
conseguirá manter um clima de equilíbrio nas
suas relações familiares. Saúde: Possíveis problemas no
sistema nervoso. Dinheiro: Dedique-se mais para poder
alcançar os seus objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49.
ESCORPIÃO: Carta Dominante: A Temperança,
que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por
antecipação! O que tiver de ser, será! Saúde:
Descanse mais, olhe pela sua saúde. Dinheiro: Não gaste
mais do que pode.
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Vitória. Amor: Não desespere, porque
quando menos esperar surgirá um novo romance
na sua vida. Saúde: Estamos neste momento a passar um
período difícil, procure manter o equilíbrio.
Dinheiro: Não invista dinheiro, seja mais prudente.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 9 de Espadas,
que significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Para os que não tiverem par, há a
possibilidade de se apaixonarem.
Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os
esforços excessivos.
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão.
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.
AQUÁRIO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação
passada e que julgava já estar esquecida poderá
novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja mais
seletivo com a sua alimentação. Dinheiro: Período em que
terá de fazer um maior esforço para cumprir com as suas
metas.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.
PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que
significa Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada,
mas não será nada com que deva preocupar-se.
Saúde: Combata o sedentarismo e pratique exercício
físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será
recompensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

"Minha gente os meus adeus",
da senhora Dolores Almeida

É

com o coração entristecido que anuncio a
minha saída. Eu desisto não por causa das
dificuldades, mas porque a minha saúde não
me permite mais continuar nesta longa e acidentada
jornada.
Uma caminhada que nos levou ao renascimento de
uma nova associação e que vai fortalecer a nossa comunidade. Mas, conforme prometido vou continuar
a resolver alguns problemas governamentais que já
tinha começado e que quero finalizar para o bem da
nossa associação. Mas, é com lágrimas nos olhos e coração entristecido que agradeço a todos que fizeram
parte desta jornada. Será que um dia vou ser reconhecida tal como os primeiros fundadores. Bem haja à
todos e viva a nossa cultura e a nossa associação que
estará presente em Montreal por muitos anos ainda.
"Eu estive presente no bons e maus momentos da associação, é claro que são tempos difíceis para todos mesmo
antes da Covid. Quero agradecer a Dolores e a Filomena
por ter apanhado esta associação que estava quase enterrado e trabalharam muito forte para que ela sobrevive por muitos anos ainda, parabéns e acho que todos
deveriam a agradecer por tanta devoção a este lindo
projeto comunitário", Mensagem do Editor do jornal
A Voz de Portugal.

Casa da Autonomia, espaço nobre identitário
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

U

m dia destes entrei no Palácio da Conceição, o que há
anos não o fazia, a fim de
participar numa reunião e fiquei deveras muito bem impressionado com o que vi, pois
deparei-me com uma intervenção cuidada e com laivos de modernidade e inovação de agradável efeito
estético.
Tais obras têm a ver com o muito que se tem dito e
escrito sobre o projeto da Casa da Autonomia cuja ideia
foi lançada pelo anterior Executivo Regional. O seu mérito intrínseco reside no imperativo de dar a conhecer a
história política dos Açores, desde os primórdios do povoamento. Os trabalhos levados a cabo naquele Palácio não foram, simplesmente, um empreendimento de
construção civil de recuperação e salvaguarda do património construído de todo o antigo Convento da Conceição, que integra a também a Igreja, com a invocação
de Nossa Senhora do Carmo, foram muito mais do que
isto, eles incidem num obra que devolve à cidade de
Ponta Delgada um espaço modernizado, nobre e identitário. Fala-se e discute-se da demorada intervenção
ali levada a cabo, cujas estas obras encontraram alguns
percalços, devido aos estudos de natureza arqueológica relacionada com os anteriores usos das edificações
daquele conjunto construído no passado, e que tiveram de ser acautelados, sob pena de descurar o dever
de preservação dos importantes achados museológicos
no decorrer das obras. Estou em crer que quando for
possível a visitação da Casa da Autonomia, a ilha de S.
Miguel e os Açores ganharão um espaço de memória
de grande valor patrimonial e histórico, assegurando as
condições museográficas fundamentais para a correta e
segura exposição das peças que constituirão o acervo de
memórias arquipelágicas que se pretende ali mostrar.

A denominada Casa da Autonomia a funcionar nos
espaços do Palácio da Conceição, será muito mais do
que um museu no antigo sentido da palavra, mas um
de reunião, de conhecimento, de divulgação pública e
de valorização da História dos Açores. Mesmo ainda
sem estar concluído, a Casa da Autonomia já possibilita
uma acessibilidade digital, cujo repositório do património cultural e histórico dos Açores é possível aceder na
Azoreana-Património Digital Açores, que disponibiliza o acesso dos cidadãos às fontes de memória e ao
património dos Açores, fator essencial para o fortalecimento da identidade açoriana. Esta plataforma digital
tem o mérito de ter já sido consultada por visitantes das
mais diversas partes do Mundo, e constitui-se como um
sistema multidimensional, dentro do qual se salienta a
possibilidade de pesquisar milhares de objetos digitalizados, designadamente jornais do século XIX, património bibliográfico e arquivístico, pelo que é considerada
a primeira plataforma que proporciona tal serviço em
todo o país. Fiquei deslumbrado ao entrar na antiga sala
dos passaportes do Palácio e poder, inesperadamente,
num ápice mergulhar o interior da Igreja barroca de
Nossa Senhora do Carmo, em que no seu interior de
nave única e com teto de abóbada pintado, se pode admirar o lindíssimo retábulo do altar-mor e laterais que
são de talha policromada, tudo isto ante os nossos olhos
que o enorme vitral desatravancadamente nos proporciona. Romperam-se os muros contíguos fisicamente
separadores e eis que surge a magistral visão avassaladora do belo exemplar datado do século XVIII. Valeu a
pena este momento arrebatador que fascinará qualquer
um. Celeumas à parte, merece enaltecimento todos os
que estiveram envolvidos na concretização daquela
obra, que fez com que Ponta Delgada e os Açores ganhassem mais um nobre espaço, de nível internacional,
que prestigia a grei açoriana e encantará seguramente
os visitantes residentes e os turistas que nos demandam.
Vai valer muito a pena uma visita.

PUBLICIDADE

LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI, LE 6 DE ABRIL, 2021 | 7

Operação
vacinação

Nós todos queremos
saber mais sobre a
vacinação contra a
COVID-19

CONTRA A COVID-19

POR QUE DEVO SER VACINADO?
Para me proteger contra a COVID-19 e não ficar doente.
Mesmo que muitas pessoas se recuperem sem tratamento,
outras podem até morrer devido à COVID-19. Ela também
pode causar problemas cardíacos ou respiratórios como
a pneumonia, ou problemas do sistema nervoso.

Vamos continuar a nos proteger!
Nos próximos meses, enquanto a maior parte da população
ainda não tiver sido vacinada, a COVID-19 ainda estará
presente.
2
metros

Cubra
o rosto

Tussa no
cotovelo

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545

Lave
as mãos
20-279-31FA

Mantenha-se
distante dos outros

ANIVERSÁRIO
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UM RECADO (segunda parte)
PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

M

eus caros leitores, na última semana comecei a contar-vos a história do menino que
morreu numa praia da Turquia cuja fotografia comoveu o mundo.
Hoje vou, novamente, por o menino a falar-vos sobre
o que depois aconteceu. Percebi que todas as pessoas,
as da minha família e as outras que vieram connosco,
estavam sem saber para que Terra iríamos a seguir.
E o meu avô, na sua voz de ancião, começou a falar
para todos os que ali se juntaram à espera de qualquer
coisa que não sabiam bem o que seria. Mas, como tinham confiança no meu avô, olhavam atentamente
para ele com uma esperança a transparecer-lhes nos
olhos que brilhavam mais do que eu alguma vez tinha
visto.
Eu, nos meus três anos e só com vontade de brincar,
olhava para tudo o que ali acontecia sem compreender
muito bem o que se estava a passar. Saí da carroça e fui
para o chão fazer as minhas ruas pois os meus carrinhos precisavam de treinar.
Não ouvi nada do que foi dito ou resolvido. Só quando a minha mãe me chamou para comer é que percebi que tinha fome. Sentei-me no colo dela e abracei-a
enquanto comia a farinha, que a vira amassar, com as
suas mãos que me davam tanta ternura. Após algum
tempo, a caravana que se formara com aquela gente
toda começou a andar. Como da outra vez, encolhemo-nos para todos caberem. E
u olhava espantado sem compreender como fora possível haver tantos homens, mulheres e crianças.
Não reconhecia ninguém. Parecia-me que tinham
vindo de todo o lado, menos da nossa rua.
Fiquei um pouco assustado. Mas, pensei, estou com
os meus e ninguém me poderá fazer mal. De súbito
tivemos que parar. Apareceram, em camiões, homens
estranhos e com cara de maus. Tive medo. A mãe encostou-me mais a si. O silêncio era um manto que nos
cobria a todos. Até os homens, que antes eram tão for-

tes, estavam assustados.
Ouvi, a tremer, uma voz muito alta a mandar-nos
saltar para o chão. Nós obedecemos. Algumas pessoas
recusaram sair de onde estavam sentados. Então, os
maus começaram a empurrá-los com uns paus e espingardas até os verem obedecer. Algumas crianças
agarravam-se às mães e choravam muito.
Os outros baixaram a cabeça.
Tão triste era ver aquilo! Sempre me ensinaram que
devemos ser bons uns com os outros.
Vi que os transportes de todos eram revirados.
Alguns objectos foram levados para os camiões desses homens e as mãos dos donos levantavam-se como
que a dizer: Isto é meu. Mas não se ouvia um único
som. Estavam todos demasiado assustados para proferirem qualquer palavra. Reparei que chamaram o meu
avô.
– Vem aqui conversar connosco, Velho.
A custo, com as pernas já trôpegas, ele seguiu aqueles
homens até um lugar um pouco afastado. Vi, de longe, que abanava a cabeça, primeiro a dizer que não e,

CRÓNICA

após uma paulada que o curvou de dor, já parecia que
aceitava qualquer coisa que queriam que ele fizesse ou
dissesse.
Reunimo-nos à volta, encostados uns aos outros porque o medo era muito, e um daqueles homens, feios e
maus, disse que tínhamos que lhes dar todo o dinheiro
que houvesse para embarcarmos para um país onde
havia trabalho e comida para todos nós.
Levaram-nos até ao mar, que dali se via a brilhar como
prata, e entramos para uns botes de borracha amarelos
e velhos. Nos olhos de muitos via-se a esperança a renascer. Outros olhavam desconfiados para aquele mar
desconhecido, mas de grande beleza, pensando, talvez,
que poderiam afundar-se e morrer.
Assim chegamos àquela praia na Turquia. Muitos foram morrendo durante a longa travessia, de frio e de
fome. Outros, poucos, chegaram a terra.
Eu, com os meus três anos de idade, de calções azuis
e blusa vermelha, não resisti. Caí brandamente, sem
vida, na praia de areia branca acolhido pelas doces ondas do mar.

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

Padaria

Importador

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

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

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

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

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883

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

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

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

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

Contabilista

SUDOKU

8 5
9
4 7 6
7 3
7
8 6
5
2
4 6
9
1 7
6 2 3
4
8
1 9

1

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Notários

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

60 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Massa de arroz com camarão e milho

INGREDIENTES: 250 g massa de arroz; 250 g miolo de camarão; 60 g milho em maçaroca; 30 g rebentos de soja; 1/2 pimento
vermelho; 1/2 pimento verde; 1/2 cebola roxa; 3 colheres de sopa;
molho de soja; 2 colheres de sopa; óleo; 1 colher de sopa; coentros
picados; Sal e pimenta q.b.; Sementes de sésamo para polvilhar.
MODO DE PREPARO: 1: Limpe os pimentos de sementes e
corte-os em tiras finas; descasque a cebola e corte-a também em
tiras; corte a maçaroca de milho em pedaços pequenos. 2: Leve
ao lume uma panela com água. Quando estiver a ferver, junte a
massa e coza-a segundo o tempo indicado na embalagem. 3: Leve
ao lume um wok com o óleo, junte a cebola, os pimentos, o milho
e os rebentos de soja e envolva. Acrescente o miolo de camarão
e deixe saltear. 4: Por fim, adicione a massa cozida, mexa, regue
com o molho de soja e tempere com uma pitada de sal e pimenta.
Junte os coentros picados, misture bem, polvilhe com sementes
sésamo e sirva de imediato.

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

EMPREGOS
Precisa-se de padeiro com experiência para uma
Padaria em Laval. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

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

514-242-7649

Procura-se uma senhora para fazer limpeza de uma
casa com experiência 2 a 3 vezes por semana na área
de côte-des-neiges.
Mary: 514-731-2176

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 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

Paysagiste CMC companhia em "pavé-uni" procura
funcionários, pessoas com experiência ou alguma experiência em "pavé-uni". Se possivel com carta de condução. Salário segundo experiência
CONTACTE-NOS MARCO 514-516-2139 OU
paysagistecmc@gmail.com
Companhia em paisagismo situada na margem sul
de Montreal está a procura de pessoas para
trabalhar com ou sem experiência.
514-244-5138
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

Precisa-se de uma pessoa dinâmica com ao menos 5
anos de experiência na instalação de pavimentos e muros. Saiba como liderar com uma equipe de trabalhadores para finalizar projetos do inicio ao fim.
Ser capaz de realizar quaisquer outros tipo de trabalho
relacionado nos nossos projetos de desenvolvimento. É
absolutamente necessário ter a experiência necessária
para preencher o cargo. Possibilidade de parceria.

GIANNI
514-709-7007

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†
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

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

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

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

MANUEL: 514 941-3078

PATRUCINA CARREIRA
1933-2021

Faleceu em Laval no dia 4
de abril de 2021, com 87
anos. A senhora Patrucina
Carreira, natural de Porto
Formoso, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos/as,
José (Margarida Leite), António (Margarida Machado)
e Margarida (José Luis).
Laudelino Leite, Mãe da já
falecida Maria da Graça.
Seus Netos/as, bisnetos/
as, sobrinhos/as e restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778
O velório terá lugar na privacidade devido as circunstâncias e o funeral terá lugar no dia 13 de abril de 2021
às 11h na igreja Santa Cruz e irá a sepultar no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

†

LILIETE BELCHIOR DE SOUSA

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

514-830-8940

Precisa-se de uma costureira
a tempo parcial com
experiência para
uma lavandaria.

438-820-8332

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.

Faleceu em Rive Sud de Montreal D. Liliete Belchior de
Sousa no dia 2 de Abril, 2021 com 91 anos. Nasceu em
Lisboa, Portugal, em 5 de Outubro de 1929. Deixa na
saudade sua familia : filha, netos, bisnetos, sobrinhos,
cunhada e grandes e bons amigos (Portugal, Montreal,
Estados Unidos)
O velorio tera lugar na agencia La Maison Darche, 505
Boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil (J4J 2H5) no dia 11
de Abril, 2021 às 13 hrs seguido de crematorio.
Por seu especial desejo e de sua familia agradecem
que, ao invés de oferecerem flores, os interessados em
prestar-lhe uma última homenagem façam um donativo
au Instituto do Cancro do Canadá.

PAYSAGISTE
NDC
Precisa-se de empregados com um

A todos bém haja.

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

Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública, causada pelo Covid 19,
coronavírus, e cumprindo as orientações civis e
religiosas, informamos que não a celebração será
realizada apenas para os familiares diretos.

OFERTA DE EMPREGO

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

514-587-2707

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
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TWITCH RECEBE O PRIMEIRO JOGO DA LIGA ESPANHOLA
O Twitch é uma das plataformas de streaming mais utilizadas em todo o mundo, sendo especialmente popular entre a comunidade de videojogos.
Porém, o Twitch poderá começar agora a servir para mais ocasiões, nomeadamente para transmitir jogos de futebol em direto. É o que vai
acontecer na liga espanhola na próxima quarta-feira, dia 7, no jogo entre o Real Sociedad e o Athletic Bilbao que será o primeiro ‘embate’ da La
Liga a ser transmitido em direto.
O jogo será transmitido no canal oficial de Twitch da La Liga.

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO | TUDO
O QUE SABEMOS SOBRE A SEQUÊNCIA
Com previsão de estreia para 2021, Space
Jam: Um Novo Legado chegará aos cinemas 25
anos após o longa estrelado por Michael Jordan.
No novo filme, os Looney Tunes enfrentarão
uma nova ameaça nas quadras, desta vez com
a ajuda de LeBron James, considerado um dos
melhores jogadores de basquete da atualidade.

Projeto pessoal de LeBron, que usou sua influência para manter a produção viva, o longa
vem tomando forma nos últimos meses, com jogadores, atores e cineastas se juntando ao astro
da NBA para levar o filme às telonas.
Além de LeBron, que teve papel de destaque
na comédia Descompensada (2015), o elenco
humano de Space Jam 2 contará com Sonequa
Martin-Green (Star Trek: Discovery), que interpretará Savannah, esposa do astro, Don Cheadle
(Vingadores: Ultimato) em papel ainda não revelado e jogadores da NBA e WNBA, ligas masculina e feminina de basquete dos EUA, como
Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson,
Diana Taurasi, Nneka Ogwimike e Chiney Ogwumike. Ao que tudo indica, todos os atletas devem
viver versões fictícias deles mesmos, como os
jogadores que participaram do filme original.
Além deles, personagens clássicos dos Looney
Tunes, como Pernalonga, Patolino, Piu-Piu, Frajola e Lolla Bunny também estarão no filme.

Mark Hamill faz visita virtual
a pacientes de hospital infantil

M

ark Hamill é reconhecido mundialmente desde 1977, quando protagonizou Star
Wars: Uma Nova Esperança. Desde então,
o ator tem mostrado que é um herói na vida real, respondendo fãs, divulgando campanhas beneficentes
e visitando crianças doentes. Nesta semana, o astro
não se deixou a pandemia impedí-lo de dar alegria a
pacientes de hospitais infantis.
Participando da campanha Make March Better, que
arrecada fundos para comprar equipamentos para
hospitais, Hamill usou plataformas digitais para ler
o livro Darth Vader e Filho, de Jeffrey Brown, para
crianças.Além de fazer as vozes de Luke, Yoda e Darth
Vader, o ator também relembrou seus dias como o Coringa de Batman: A Série Animada e ainda apresentou
os fãs a Molly, cachorrinha de dois meses adotada por
ele recentemente – confira os vídeos no topo da página
e abaixo:
O trabalho de Hamill em Star Wars pode ser conferido no Disney+, que tem todos os filmes da franquia
disponíveis em seu catálogo.

Confira todos os filmes e séries da Fase 4 do MCU

W

andaVision, primeira série da Marvel
no Disney+, terminou há duas semanas,
dando o pontapé inicial à Fase 4 do MCU,
que será diferente: ao invés de focar apenas no cinema, o estúdio vai misturar TV e filmes num projeto
ambicioso, que promete abrir diversas portas também para a Fase 5, que pode ter os X-Men e o Quarteto Fantástico.

GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 COMEÇA
FILMAGENS ESTE ANO, DIZ JAMES GUNN
Em um papo com fãs no Twitter, James Gunn
confirmou que o terceiro filme de Guardiões da
Galáxia vai começar as gravações ainda este
ano. Em novembro do ano passado, o diretor já

Filme: Viúva Negra - 29 de abril de 2021

Série: WandaVision - 15 de janeiro de 2021

tinha confirmado que o roteiro estava pronto e
que os fãs poderiam esperar por novidades em
breve.
Ainda não há detalhes sobre a trama do novo
filme, mas ele deve ser situado após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato - que termina
com os Guardiões indo em busca da "nova" Gamora (junto com Thor).
Gunn reassume a franquia após ser demitido
pela Disney e contratado pela DC para fazer o
novo Esquadrão Suicida. Na época, o motivo
para a demissão foi uma série de tuites antigos
do diretor, que "brincavam" com assuntos delicados, como pedofilia, estupro e AIDS. Gunn, que
já tinha se desculpado publicamente pelos posts
(feitos antes de ser contratado pela Disney),
teve várias reuniões com Alan Horn, presidente
do Marvel Studios, e foi recontratado.
Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem previsão de lançamento para 2023 e a franquia terá ainda um
especial de Natal e curtas do Baby Groot.

O longa se passa durante os eventos de Capitão América: Guerra Civil, no período em que a heroína precisou fugir do governo norte-americano depois de

A Fase 4 da Marvel já começa de uma forma diferente. Ao invés de um longa, o estúdio deu o pontapé inicial em sua nova etapa com WandaVision, seriado que
usou referências de sitcoms clássicas para mostrar a
rotina do casal Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul
Bettany) e como eles tentam viver uma "vida normal".
A minissérie teve nove episódios, e não há uma segunda temporada planejada.
Adiado diversas vezes por conta da pandemia do coronavírus, Viúva Negra é o primeiro longa da Fase 4.

Falcão e o Soldado Invernal - 19 de março de 2021

ajudar o Capitão América. Nessa aventura, ela vai enfrentar o Treinador, vilão capaz de imitar as habilidades de heróis como Pantera Negra e Gavião Arqueiro,
com a ajuda de sua “família russa” composta por Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov (David
Harbour) e Melina Vostokoff (Rachel Weisz).
Série: Loki - 11 de junho de 2021
Mais uma série da Marvel no Disney+, Loki mostrará o que aconteceu ao Deus da Trapaça, interpretado
por Tom Hiddleston, depois que ele pega o Tesseract
em Vingadores: Ultimato. A produção foi anunciada

como uma minissérie, mas foi revelado recentemente
que ela pode ganhar uma segunda temporada. Completam o elenco nomes como Owen Wilson, Gugu
Mbatha-Raw, Sophia Di Martino e Richard E. Grant.

LAZER
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CÓPIA DE 'SUPER MARIO BROS' VENDIDA POR 561 MIL EUROS EM LEILÃO
Foi vendido em leilão uma cópia selada de ‘Super Mario Bros’ para a consola original da Nintendo por 660 mil dólares, cerca de 561 mil euros.
Como conta o DigitalTrends, as identidades do vendedor e do comprador não foram reveladas, com o leilão a ter sido organizado pelo Heritage
Auctions no Texas, EUA, no dia 3 de abril. Sabe-se apenas que o jogo foi adquirido no final de 1986 e foi mantido na gaveta de uma secretária
até recentemente. De notar que a mais recente venda de uma cópia de ‘Super Mario Bros.’ foi vendida por ‘apenas’ 114 mil dólares, cerca de 97
mil euros, em julho de 2020.

DIVULGADOS DADOS
DE MAIS DE 500 MILHÕES
DE UTILIZADORES DO FACEBOOK
s fãs da Hummer vão gostar de saber que, cerca de 400km de autonomia na primavera de 2024.
De acordo com a revista, um utilizador do
para além da carrinha pickup já anunciada, Todas as versões deste Hummer elétrico contarão com fórum publicou os números de telefone e os
a marca confirmou também o desenvolvi- o Crab Walk, um modo já presente no modelo pickup dados pessoais de 533 milhões de utilizadomento de um SUV elétrico. Na sua versão mais avan- que permite ao veículo mover-se na diagonal em velo- res do Facebook.
çada, este Hummer terá quase 500km de autonomia cidades mais lentas.
Os dados expostos incluem
e 830 cavalos de potência.
Ainda teremos de esperar um pouco pelo modelo
informações pessoais de utiliA General Motors conta que o modelo SUV do Hum- SUV deste Hummer elétrico mas, apesar disso, a Gezadores do Facebook de 106
países, incluindo mais de 32
milhões de registos nos EUA,
11 milhões no Reino Unido, e
6 milhões na Índia. Incluem os
seus números de telefone, identidade do Facebook, nomes completos, localizações, datas de nascimento, biografias e - em alguns
casos - endereços de correio eletrónico.
Os dados divulgados são antigos e um porta-voz do Facebook disse à revista que foram roubados devido a uma vulnerabilidade,
que a empresa corrigiu em 2019.

Hummer anunciou novo SUV elétrico

O

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

mer elétrico só começará a ser produzido no início de
2023 e custará pouco mais de 110 mil dólares. Haverá
ainda uma versão mais acessível de 80 mil dólares com

neral Motors adianta que as reservas já esgotaram.
Quanto ao modelo pickup, a marca começará a produção no final de 2021.

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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FC Porto campeão europeu
nas duas vezes que passou
os quartos

O

FC Porto apenas ultrapassou por duas vezes os quartos de final da principal prova
europeia de clubes, em eliminatórias a duas
mãos, mas sempre que o conseguiu, acabou campeão europeu. Aconteceu em 86/87, quando os azuis
e brancos ultrapassaram o Brondby, e aconteceu em
2003/04, quando ultrapassaram o Lyon.

Guardiola: «A UEFA e a FIFA estão a
matar os jogadores, é demasiado»

P

ep Guardiola voltou
a lamentar o calendário apertado, que não
dá descanso aos jogadores.
Recorde-se que houve uma
paragem para as seleções,
este fim-de-semana os citizens defrontaram e venceram o Leicester por 2-0,
para a Premier League, e estão prestes a defrontar o
Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões.
«A UEFA e a FIFA estão a matar os jogadores, isto é
demasiado», criticou Guardiola.

«Não tivemos uma semana inteira de descanso desde o início da temporada. Eles são seres humanos, não
são máquinas», apontou o técnico, explicando: «É por
isso que rodo seis ou sete jogadores em todos os jogos.
Todos estão em forma e temos uma equipa incrível,
mas eu não os deixo jogar tanto.»
«Alguns até querem jogar todos os dias, mas é impossível jogarem em todas as competições. Quem não
faz rotação não consegue ganhar todas nem estar na
posição em que nós estamos», lamentou.
«Numa época assim, sem público nas bancadas…
Começámos mais tarde e vamos acabar mais cedo.»

Cristiano Ronaldo não quis dar a
camisola a Gosens: «Senti-me pequeno»

Nessas duas ocasiões, o FC Porto acabou por ultrapassar o Dínamo Kiev nas meias-finais e bater o Bayern
Munique na final, em 86/87, e acabou por ultrapassar
o Corunha nas meias finais e vencer o Mónaco na final, em 2003/04. Em 93/94 o FC Porto também esteve
nas meias-finais, e foi eliminado pelo Barcelona, mas
chegou lá através de uma fase de grupos, não havendo
nessa época quartos de final.
Nas restantes seis vezes em que esteve nos quartos,
o FC Porto apanhou pela frente três colossos e tombou: três vezes perante o Bayern Munique (1990/91,
1999/2000 e 2014/15), duas face ao Manchester United
(1996/97 e 2008/09) e uma com o Liverpool (2018/19),
numa altura em que a equipa já era orientada por Sérgio Conceição.

O

jogador da Atalanta, Robin Gosens, decidiu
escrever um livro, intitulado «Vale a pena
sonhar - O meu caminho um pouco diferente para tornar-me jogador profissional», no qual
partilha várias histórias da carreira e uma delas envolve Ronaldo.
O internacional alemão recordou o dia em que o internacional português recusou dar-lhe a camisola após
a eliminação da Juventus nas meias-finais da Taça de
Itália, em 2018/19. «Depois do jogo contra a Juventus,
tentei cumprir outro sonho e ter a camisola do Ronaldo. Teria sido o ponto mais alto da minha coleção»,
referiu, citado pelo portal «Goal». «Após o apito final,
fui imediatamente ter com ele e nem me dirigi ao público para festejar. Temos de ter prioridades, amigos.
No entanto, o Ronaldo não aceitou. Perguntei-lhe:
'Cristiano, posso ficar com a tua camisola? Ele nem
olhou para mim, só disse: 'Não!'. Fiquei totalmente
corado e envergonhado. Fui afastado e senti-me pe-

queno. Sabem aquele momento em que acontece algo
embaraçoso e olham à volta para ver se alguém reparou? Foi isso que senti e tentei disfarçar. Mas no final,
não importou: tínhamos acabado de afastar a Juventus da Taça», acrescentou. Em jeito de brincadeira, o
lateral-esquerdo divulgou a sua morada caso Ronaldo
lhe queira dar uma camisola. «Se quiseres deixar um
jovem feliz mais tarde, a morada do clube é: Corso Europa 46, 24040 Ciserano. Cumprimentos», concluiu.

CAMPEONATOS EUROPEUS
Espanha
Liga Santander

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21
QUARTOS-DE-FINAL
Man. City - B. Dortmund
Real Madrid - Liverpool
Bayern München - Paris SG
FC Porto - Chelsea

1ª Mão
06/04 15:00
06/04 15:00
07/04 15:00
07/04 15:00

2ª Mão
14/04 15:00
14/04 15:00
13/04 15:00
13/04 15:00

EUROPA LEAGUE
2020/2021
QUARTOS-DE-FINAL
Arsenal - Slavia Praha
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal
Granada - Man. United

1ª Mão
08/04 15:00
08/04 15:00
08/04 15:00
08/04 15:00

2ª Mão
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00

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

P
66
65
63
58
46
46
45
37
36
35
35
33
32
31
30
27
26
24
23
23

J
29
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V
20
20
19
18
14
11
12
9
10
9
8
8
8
7
7
5
5
4
5
4

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

Inglaterra
Premier League
D
3
4
4
7
11
5
7
10
13
11
10
12
13
12
13
12
13
13
16
14

P
1-Man. City
74
2-Man. United
60
3-Leicester City 56
4-West Ham
52
5-Chelsea
51
6-Tottenham
49
7-Liverpool
49
8-Everton
47
9-Aston Villa
44
10-Arsenal
42
11-Leeds United 42
12-Crystal Palace 38
13-Southampton 36
14-Wolverhampton 35
15-Burnley
33
16-B&H Albion
32
17-Newcastle
29
18-Fulham
26
19-West Bromwich 21
20-Sheffield United 14

J
31
30
30
30
30
30
30
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30

V
23
17
17
15
14
14
14
14
13
12
13
10
10
9
8
7
7
5
4
4

E
5
9
5
7
9
7
7
5
5
6
3
8
6
8
9
11
8
11
9
2

Itália
Serie A
D
3
4
8
8
7
9
9
10
11
12
14
12
14
13
13
12
15
15
17
24

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

P
68
60
58
56
56
52
51
41
40
36
34
33
32
30
30
29
24
22
20
15

França
Ligue 1
J
28
29
29
28
28
28
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29

V
21
18
17
18
16
16
15
11
10
10
9
8
7
7
7
7
4
5
3
4

E
5
6
7
2
8
4
6
8
10
6
7
9
11
9
9
8
12
7
11
3

D
2
5
5
8
4
8
8
10
8
13
13
12
11
13
13
14
12
17
15
22

1-Lille
2-Paris SG
3-Monaco
4-Lyon
5-Lens
6-Marseille
7-Rennes
8-Montpellier
9-Metz
10-Nice
11-Angers
12-Stade de Reims
13-Strasbourg
14-Bordeaux
15-Saint-Étienne
16-Brest
17-Lorient
18-Nimes
19-Nantes
20-Dijon

P
66
63
62
61
49
48
45
45
42
42
41
39
36
36
36
35
32
29
28
15

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

V
19
20
19
17
13
13
12
12
11
12
11
9
10
10
9
10
8
8
5
2

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

D
3
8
7
4
8
9
10
10
11
13
12
10
15
15
13
16
15
18
13
20
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MOREIRENSE 1-1 SPORTING

Leão traído por
veneno da sua estirpe

O

leão foi vítima de um veneno muito semelhante ao que tem destilado este campeonato, perdendo pontos em Moreira de Cónegos já para lá dos noventa. Os três pontos estiveram
na mão, mas Walterson fez um grande golo e anulou
a vantagem construída por Paulinho, estabelecendo
o 1-1 final.

de manobra ao líder do campeonato, povoou o setor
intermediário e evitou dar espaços para o jogo do adversário fluir. Até foi o Moreirense a ter a primeira
oportunidade do encontro, logos nos instantes iniciais,
com Rafael Martins a rematar ao lado, na passada, ao
aparecer isolado.
A estratégia do Moreirense funcionou até ao minuto

Apuramento WC2022 - UEFA
27-03-2021 Grp.A
30-03-2021 Grp.A
01-09-2021 Grp.A

Sérvia 2-2 Portugal
Luxemburgo 1-3 Portugal
Portugal 14:45 Rep. da Irlanda

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-CD Tondela
10-Gil Vicente
11-Rio Ave
12-FC Famalicão
13-Portimonense
14-Belenenses SAD
15-Boavista
16-Farense
17-Marítimo
18-Nacional

65
57
54
53
44
35
32
31
28
28
27
26
26
26
24
22
21
21

RESULTADOS

02/04 Nacional 1-5 Portimonense
03/04 Rio Ave 0-2 Gil Vicente
FC Porto 2-1 Santa Clara
04/04 Belenenses 0-2 Boavista
V. Guimarães 1-2 CD Tondela
FC Famalicão 2-0 P. Ferreira
05/04 Farense 1-2 SC Braga
Benfica 1-0 Marítimo
Moreirense 1-1 Sporting

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V

20
17
16
17
13
10
9
7
8
8
6
6
7
5
5
5
6
5

E

5
6
6
2
5
5
5
10
4
4
9
8
5
11
9
7
3
6

D GM GS

0
2
3
6
7
10
11
8
13
13
10
11
13
9
11
13
16
14

47
53
43
46
33
30
28
24
25
24
19
26
27
14
26
24
21
23

12
24
17
26
25
32
28
31
40
31
28
37
31
23
37
34
38
39

26ª JORNADA

09/04 Portimonense 15:00 Guimarães
10/04 Marítimo 10:00 Farense
Boavista 10:30 Rio Ave
CD Tondela 13:00 FC Porto
P. Ferreira 15:30 Benfica
11/04 Gil Vicente 10:00 Moreirense
Santa Clara 10:30 Nacional
SC Braga 12:30 Belenenses
Sporting 15:00 FC Famalicão

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

Foi competente o Sporting, soube adaptar-se às várias
fases do jogo e viu serem-lhe anulados dois golos por
fora de jogo. Preparava-se para suster a vantagem mínima nos derradeiros instantes, mas viu acontecer-lhe
aquilo que tantas vezes aconteceu em sentido inverso.
Sofreu fora de horas.
O jogo em Moreira de Cónegos perspetivava-se difícil, até pelas dimensões reduzidas, e os leões apareceram preparados para isso. Só não estavam preparados
par ao golpe final. É agora de oito pontos a vantagem
do Sporting sobre o mais direto concorrente, o FC
Porto, que fez o que lhe competia esta jornada.
Paulinho marca dois, mas só um contou

Depois de a concorrência ter feito o seu papel esta
jornada, o leão entrava em campo sabendo que tinha
de vencer para manter distâncias. Soube adaptar-se
às circunstâncias a equipa de Alvalade, arregaçou as
mangas e foi à luta com muitas disputas de bela e jogo
a poucos toques.
Aguerrido, o Moreirense encurtou sempre o espaço

21, altura em que Paulinho se estreou a marcar com a
camisola do Sporting. Na sequência de um lançamento, Daniel Bragança descobriu Paulinho nas costas da
defesa cónega. Pasinato ainda defendeu o cabeceamento do atacante, mas na recarga Paulinho atirou a
contar.
Baixou de ritmo o encontro, Nuno Mendes foi substituído devido a problemas físicos após ter sido vítima
de uma entrada brusca de Franco. Em cima do intervalo os leões ainda voltaram a abanar as redes, Paulinho assinaria um belo golo ao picar a bola sobre Pasinato, mas havia fora de jogo de Pote no início do lance.
Tranquilidade esteve a dois
centímetros, Walterson não foi nisso
Por cima do jogo, o Sporting procurava o segundo golo que lhe valesse a tranquilidade no jogo. Essa
tranquilidade esteve a dois centímetros. Pote voltou a
introduzir a bola no fundo das redes, mas estava dois
centímetros adiantado em relação ao último defesa,
segundo as linhas do VAR.
Foi neste limbo que o cronómetro se arrastou até
ao minuto noventa. O Moreirense nunca incomodou
verdadeiramente, apesar de nos últimos minutos ter
crescido ligeiramente, o Sporting nunca deixou de ter
o jogo controlado, mas a vantagem de apenas um golo
deixa sempre espaço a surpresas.
Uma surpresa que surgiu mesmo. Remate cruzado de
Walterson com o pé esquerdo junto à quina da área,
remate em arco, um arco do triunfo para um Moreirense aguerrido mas muito pouco perigoso. Tropeça
o leão em Moreira de Cónegos, dando uma réstia de
esperança à concorrência.

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

60
49
48
48
44
43
37
35
33
33
31
30
29
27
27
27
26
24

J
23
22
24
16
18
25
21
14
23

J

V

27
27
27
27
27
26
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
13
14
13
12
12
10
8
9
9
7
7
7
6
4
7
6
5

G
15
14
12
9
9
9
8
8
8

E

D

6
10
6
9
8
7
7
11
6
6
10
9
8
9
15
6
8
9

3
4
7
5
7
7
10
7
12
12
10
11
12
12
8
14
13
13

GM GS
45
43
36
33
30
33
34
31
43
30
27
26
24
29
26
20
22
32

18
29
23
22
22
26
33
34
37
37
30
34
34
39
35
32
38
41

RESULTADOS

28ª JORNADA

02/04 SC Covilhã 1-1 Académica
Varzim 2-1 Benfica B
FC Penafiel 1-2 A.de Viseu
03/04 FC Vizela 1-1 Estoril Praia
FC Porto B 0-3 FC Arouca
04/04 Feirense 1-1 C. Piedade
Vilafranquense 2-1 CD Mafra
05/04 UD Oliveirense 2-1 Leixões
06/04 Casa Pia 14:00 GD Chaves

10/04 Académica OAF 6:00 FC Porto B
CD Cova Piedade 10:00 Varzim
Leixões 15:30 FC Penafiel
11/04 Estoril Praia 6:15 Vilafranquense
GD Chaves 9:00 SC Covilhã
Benfica B 12:00 Feirense
FC Arouca 15:30 UD Oliveirense
12/04 A. de Viseu 13:00 FC Vizela
13/04 CD Mafra 15:30 Casa Pia

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
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

