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com 1 frango inteiro
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Sessenta anos...
JORGE MATOS
Diretor do jornal

Os sessenta anos do 
mais antigo jor-
nal português do 

Canadá, é ocasião de avaliar o traba-
lho realizado e pensar no futuro ainda 
mais produtivo, e com esse fim, esta-
mos a inovar e a modernizar a maneira 
de comunicação para a comunidade.

Nestes 60 anos escrevemos algumas 
páginas de história, foram anos de mui-
to trabalho e de sacrifício, que passaram 
despercebidos para a maioria do públi-
co, que apenas recebe o jornal lê comen-
ta e por vezes critica.

Para um jornal étnico que depende da 
publicidade dos seus anunciantes, e con-
tribuição dos seus colaboradores, deixo-
-vos os meus grandes agradecimentos.

A Voz de Portugal é um projecto que 
nasceu há 60 anos e que a presente ad-
ministração continua a manter viva em 
prol da língua e cultura de Portugal.

VIVA A VOZ DE PORTUGAL

Mensagem do Presidente do Governo 
dos Açores no 60º aniversário do
jornal A Voz de Portugal

Em data de aniversário, quere-
mos marcar presença, em nome 
do Governo Regional dos Aço-

res, e dar os parabéns ao jornal “A 
Voz de Portugal”, pelo que tem feito 
pelos Açores, pelos açorianos e pela 

expansão da Açorianidade ao longo 
de sessenta anos, em terras do Canadá, 
nomeadamente no Quebeque e, mais 
especificamente, na cidade de Mon-
treal. 

Continuação na página 3
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POESIA DA SEMANA

ÍNDIA 
 

Índia és das brasileiras a mais bela,
Das brasileiras, és a mais singela.

Cheia de simplicidade e amor.
És a flor que perfuma o ambiente,

És o sol que ilumina esta gente,
Enchendo o coração de luz e calor.

  
Este teu corpo moreno!
Que o belo sol irradia.
Transmite luz e alegria.

Para todos os teus irmãos.
  

És a fonte da humildade,
Banhada de esperança.

Com os cabelos soltos ao vento...
Pedindo apoio cristão.

  
Pois o teu povo sofrido!

Até então quase extinguido,
Vê em ti a salvação.

Sabem que és guerreira forte.
E que não temes a morte,
Com o bodoque na mão!

Vivaldo Terres

HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

A MINHA RICA CASINHA

Nos tempos da minha juven-
tude, o trabalhador – em 
geral a família vivia do seu 

salário, – era mal pago, mesmo as-
sim, muitos possuíam pé-de-meia.

Da magra féria, o obreiro, se era poupado, guardava 
parte, para o sustento da família, e depositava o res-
tante, receando o desemprego, e na vaga esperança de 
um dia adquirir casinha. Preferia aforrar na Caixa Ge-
ral de Deposito ou noutra Caixa, que desse juros mais 
elevados, que os bancos, com a vantagem de aceitarem 
pequenas quantias. O desejo de quase todos, prin-
cipalmente os que pertenciam à classe média (qual a 
quantia mínima necessita a família, nos nossos dias, 
para pertencer à dita classe?) era virem a possuir a casa 
própria. Cantinho que pudessem dizer que era seu.

Pergunto agora: valerá a pena comprar a casinha?
No final do século XX, li num jornal do interior, a 

história de dois irmãos. Um trabalhador; outro valde-
vinos, que fazia biscates e vivia à custa do salário da 
mulher. O trabalhador, comprou andar e ficou a pa-
gar mensalidades ao banco. O outro, construiu barra-
co, nos subúrbios. O trabalhador, aforrava tudo; nem 
féria tinha. O valdevinos ausentava-se: no Verão para 
as morenas areias algarvias, e no Inverno, feriava na 
Serra da Estrela, ou ia para Serra Nevada. Um dia, as 
autoridades, demoliram o barraco, e deram-lhe apar-
tamento confortável, a renda simbólica. Entretanto o 
trabalhador, mourejava para pagar sua rica casinha, 
fazendo grandes sacrifícios, aforrando tudo que podia, 
para cumprir as mil obrigações.

Perguntava o articulista: valerá a pena comprar casi-
nha? Ter que pagar: impostos, derramas, obras, con-
domínio, seguros etc.…etc. … Vendo assim as coisas, 
direi que não…

A vida sempre foi, e será dos espertos, e não de quem 
trabalha e aforra; e quem governa, parece gostar, por 
vezes, mais do valdevinos, que do trabalhador honra-
do e honesto. Quem saberá a razão?

CARICATURA DA SEMANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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Haja Saúde A Voz de Portugal

Não sei há quanto tempo não 
escrevia ‘’Haja Saúde, nem 
que fosse para simplesmen-

te saudar a  minha gente, gente de cá e de lá, gente 
que lê e aprecia este semanal o jornal a voz de Portu-
gal que tem a honra e a felicidade de celebrar o seu 
sexagésimo aniversário de existência.

Tem sido 60 anos a informar, relatar e divulgar o que 
na comunidade portuguesa aqui residente tem feito, 
informar os seus leitores notícias de cá e de lá.

O jornal a Voz de Portugal durante estes anos foi o fiel 
companheiro que semanalmente informa e entretêm, 
homens e mulheres, jovens e idosos, tem sido a voz de 
muitos colaboradores que foram escrevendo e retra-
tando, aquilo que melhor se fez na nossa comunidade.

Este jornal é o arquivo e o registo mais completo da 
história da comunidade portuguesa radicada no Que-

beque, certamente que vai ficar na história para me-
mória futura, felizmente para todos nós, o jornal tem 
conseguido ao longo dos anos resistir as dificuldades 
que qualquer órgão de informação atravessa na sua 
existência, sobretudo nos dias de hoje aonde a inter-
net, veio dificultar a vida dos jornais publicados em 
papel, já não bastava, que ainda aparece o Coronaví-
rus, para trazer maiores dificuldades ao seu editor Syl-
vio Martins e esposa.

O jornal necessita da ajuda de todos nós, colabora-
dores, anunciantes (comércios) e os leitores para con-
tinuar, a ser a nossa querida e agora velhinha Voz de 
Portugal.

Parabéns a todos os proprietários, que ao longo des-
tes 60 anos mantiveram o jornal no activo, obrigado 
aos colaboradores que têm dado o melhor daquilo 
que sabem escrever para enriquecer as páginas deste 
semanal, parabéns anunciantes e leitores que duran-
te 60 anos têm dado vida e amor ao jornal A Voz de 
Portugal.

Haja saúde A Voz de Portugal e muitas felicidades e 
muitos anos de vida.

MÁRIO CARVALHO
chefe de redacção

A presença das várias comunidades açorianas no 
mundo merece especial e redobrada atenção por parte 
do XIII Governo Regional dos Açores. 

Aos açorianos que vivem na Diáspora queremos ga-
rantir a preservação da sua identidade cultural, a sua 
ligação aos Açores e o desenvolvimento do seu enrai-
zamento familiar. 

Temos em cada açoriano um “embaixador” da nos-
sa Região. A importante presença de açorianos e seus 
descendentes em várias partes do Mundo exige, pois, 
dos Açores, uma atuação permanente que vise alcan-
çar dois objetivos essenciais: a integração plena dos 
açorianos nas sociedades que os acolheram, e a sua 
cooptação para os ideais da Autonomia açoriana e 
para o desenvolvimento económico e social da nossa 
Região, aproveitando a crescente influência, prestígio 
e capacidade de penetração destas comunidades aço-
rianas na vida política, empresarial, social, cultural, as-

Continuação na página 1

Mensagem do Presidente do Governo dos Açores
no 60º aniversário do jornal A Voz de Portugal

sociativa e recreativa dos países para onde emigraram. 
A importância das mais recentes gerações de açoria-

nos emigrados, como das segunda e terceira gerações 
das nossas comunidades, nos setores social, económi-
co e cultural e na sua emergente força eleitoral, poten-
cia uma elevada prestação política e cívica, reforça a 
posição estratégica e a influência dos Açores e permi-
te-nos fomentar o desenvolvimento e crescimento eco-

nómico da Região. 
As comunidades açorianas 

no mundo podem ser um 
fator de desenvolvimento e 
crescimento económico dos 
Açores.  

Essas comunidades repre-
sentam um mercado e, simul-

taneamente, um veículo privilegiado para a promoção 
dos Açores enquanto destino de referência, suscetível 
de reforçar o conforto dos laços familiares ou o enrai-
zamento histórico e cultural da Açorianidade. Daí a 
importância de considerá-los e envolvê-los no âmbito 
da estratégia económica dos Açores, nomeadamente 
na divulgação das nossas potencialidades, incluindo 
no setor do turismo, e para a captação de investimen-
tos estrangeiros noutras áreas relevantes. 

O sucesso sócio-económico que a maioria dos nossos 
emigrantes meritoriamente obteve faz também deles 
próprios potenciais investidores económicos nos Aço-

res.  
Somos uma Região de emigrantes. Sentimos os pro-

blemas com que os nossos emigrantes se deparam nos 
seus países de acolhimento e reclamamos para eles 
melhores condições de cidadania, a preservação da sua 
identidade cultural e a respetiva inclusão pela socieda-
de de acolhimento.  

É também pelo desenvolvimento e apoio desta tarefa 
de ajudar a desenvolver os Açores que reconheço o em-
penho dos responsáveis do jornal “A Voz de Portugal”, 
em terras canadianas, e nomeadamente do Quebeque, 
onde muitos açorianos já se destacarem no progresso 
da sociedade que os acolheu, em diversas áreas da co-
munidade, tais como a política, os negócios e a cultura, 
deixando-lhes, e aos seus leitores, um abraço fraterno. 

 
Ponta Delgada, 16 de abril de 2021. 

 
O Presidente do Governo Regional 

José Manuel Bolieiro
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O 25 DE ABRIL HOJE

Celebrar o 25 de Abril hoje é uma 
forma de recordar a liberdade 
que o nosso País – Portugal – 

conseguiu após quatro décadas de Ditadura pura e 
dura. 

Ora, o regime, que vigorou durante esses terríveis 
41 anos e que, ironicamente, foi chamado de Estado 
Novo, era ditatorial, autoritário, autocrata e corporati-
vista. Sendo assim, não compreendo que continuemos 

a ter cidadãos que recordam com saudade tais tempos 
de derrota do homem às mãos de meia dúzia de ou-
tros. A liberdade pessoal e colectiva é um direito das 
pessoas e um dever para os governos implementá-la e 
conservá-la.

Que está tudo bem no meu País e que vivemos uma 
democracia plena? Não é verdade. Para além dos er-
ros e, por vezes, desmandos, dos políticos actuais, há 
muitos erros a lamentar e diversas situações a corrigir. 

A Justiça de pouco tem servido quando os alvos dos 
crimes são aqueles cujo poder económico, político ou 
outro os deixa a salvo de culpas com provas às quais 
tudo acontece. Desde o desaparecimento das mesmas, 
às prescrições de processos que se arrastam no tempo 
por advogados bem pagos que conhecem e aplicam to-
dos os meios de que a justiça dispõe.

O salário mínimo nacional, este, tem progredido a 
bom ritmo e em breve chegará aos 700 euros. No en-
tanto, é necessário e imprescindível não esquecer que 
os jovens licenciados – por vezes com estudos univer-
sitários que custaram à família sacrifícios enormes – 
começam no mercado de trabalho somente com o sa-
lário de 800 euros mensais. Devo dizer que, neste caso, 
há uma enorme falha ao não premiar os que estudam 
3 a 5 anos e têm competências especiais nas mais di-
versas áreas do conhecimento científico e prático. Sem 
diminuir o trabalho braçal, até porque sem ele não se-
ria possível desenvolver as mais diversas regiões deste 
País, seria justo pensar nestes novos licenciados como 
mão-de-obra especializada e, por isso mesmo, com di-
reito a salário mais justo.

O nosso Serviço Nacional de Saúde parece firme. A 
Pandemia que assolou o Mundo, desde há mais de um 
ano a esta parte, mostrou a todos, incluindo Portugal, 
que só com um Sistema de Saúde robusto e eficiente é, 
e foi possível, salvar vidas e ajudar muitas delas a ver a 
luz que parecia perdida. Merece aqui fazer referência 
aos nossos profissionais de Saúde, tanto médicos como 
enfermeiros, técnicos e outros que tantas horas e dias 
trabalharam, sem descanso, para que a vida triunfasse 
sobre a morte, em muitos e muitos casos. Mais não po-
deria ser feito.

No que respeita ao Ensino, embora tenhamos dado 
muitos e importantes passos em frente, faltou o inves-
timento na formação de cidadãos responsáveis, como 
muito bem referiu o General Ramalho Eanes quando 
discursou nas celebrações do 25 de Abril. Realmente, 
e apesar do enorme investimento nos mais diversos 
graus de ensino, não foi conseguido dar ao professor o 
estatuto que tão necessário se mostra agora por todas 
as Escolas do País. Entenda-se que liberdade sem auto-
ridade transforma a sociedade num espaço desorgani-
zado em que ninguém tem poder para mandar e todos 
se sentem no direito de viver à revelia da educação que 
é a base de um convívio e vivência saudáveis.

A liberdade de ser único e diferente também foi uma 
grande conquista do já longínquo Abril de 1974. 

A juntar a todos os temas já focados, quero lembrar 
que as mulheres conseguiram ser pessoas quando an-
tes eram trapos nas mãos dos maridos e de alguns pais. 
Esta foi, talvez, a maior conquista da Revolução dos 
Cravos. 

PROF.ª MARIA 
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

OE2021: PAGAMENTOS EM ATRASO DO ESTADO AUMENTAM 134,3 MILHÕES DE EUROS
Segundo a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), aquele valor representa um aumento de 
67,3 milhões de euros face ao valor verificado no final do mês anterior. "Para a evolução homóloga, contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE que 
registaram um aumento de 146,4 milhões de euros, atenuado pela diminuição de 23,6 milhões de euros na Administração Regional", refere a DGO.
Os hospitais EPE deram também o maior contributo para a variação mensal, com um aumento de 65,7 milhões de euros. O saldo orçamental das 
Administrações Públicas (AP) agravou-se em 2.358 milhões de euros no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, registando no 
final de março um défice de 2.255 milhões de euros.
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Um jornal intitulado A Voz de Portugal não 
podia ter uma data mais adequada para ce-
lebrar o seu aniversário do que o dia 25 de 

abril.
Foi a 25 de abril de 1974 que Portugal ergueu a sua 

Voz para implantar a Democracia e afirmar a Liberda-
de. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa.

Sucede, contudo, que, por curiosa coincidência, a 
fundação do jornal é anterior à revolução. Premoni-
toriamente, A Voz de Portugal nasceu aqui treze anos 
mais cedo, a 25 de abril de 1961.

Completa agora 60 anos de publicação ininterrupta. 

Passadas 3.120 semanas, é o jornal de língua portugue-
sa mais antigo do Canadá.

Honra a comunidade lusitana, maioritariamente aço-
riana, da cidade de Montreal e da província do Que-
beque, mas orgulha também o próprio Governo dos 
Açores, através da Direção Regional das Comunida-
des.

Prestamos, por isso, a devida homenagem, com sen-
sação de reconhecimento e com expressão de louvor, 
a quantos levaram e levam mais longe, no espaço e no 
tempo, A Voz de Portugal.

Desde logo, os seus fundadores, Elísio de Oliveira e 

José Simões Silvestre, e os seus sucessivos diretores, 
desde Artur Ribeiro até Jorge Matos, passando por 
Luís Filipe Costa, Dúlio Barreto Rosette, Armando 
Barqueiro, António Vallacorba, Manuel de Sequeira 
Rodrigues, Daniel Loureiro. De entre todos se destaca 
Armando Barqueiro, que dirigiu o jornal durante 40 
anos, de 1965 a 2005, até falecer.

Neste tributo cabem também, do passado e do pre-
sente, os administradores Valdalino Ferreira e Eduíno 
Martins, passando pelos diretores adjuntos tal como 
Carlos de Jesus, Sylvie Machado e Francisca Reis, os 
editores Sylvio Martins e Marie Moreira e, em geral, 
os seus redatores tal como Mário Carvalho e Antero 
Branco, os seus colaboradores, os seus anunciantes, os 
seus leitores.

São muitas as vozes portuguesas, de ontem e de hoje, 
que fazem A Voz de Portugal.

O meu desejo é que estas e outras vozes, amanhã 
como hoje e como ontem, continuem a dar Voz a Por-
tugal nas nossas queridas comunidades de Montreal, 
do Quebeque, do Canadá.

Muitos parabéns!
Açores, 25 de abril de 2021

José Andrade
Diretor Regional das Comunidades

Mensagem do Director Regional das Comunidades
pelo 60º aniversário do jornal A Voz de Portugal

Mensagem de parabéns pelo
60.º aniversário do jornal A Voz de Portugal
Ao longo da história, os Açores sempre convi-

veram de perto com os desafios da natureza, 
da economia e da política. Foram os desafios 

impostos pela geografia que acabaram por moldar 
o modo de ser e de viver dos açorianos. No meio do 
Atlântico, entre a Europa e as Américas, os açorianos 
dirigiram-se para as novas terras de oportunidades, 
com a esperança de um futuro melhor e com melho-
res condições de vida. A emigração tornou-se, assim, 
presença constante e permanente no nosso quotidia-
no. 

Com o tempo, os açorianos tornaram-se aguerridos 
cidadãos do mundo, formando robustas comunidades 
nos lugares onde se radicaram. O desejo por manter 
viva a ligação aos Açores físicos permitiu que se fun-
dassem, onde quer que houvesse um açoriano, enti-
dades promotoras e difusoras da identidade açoriana, 
como é o caso do jornal A Voz de Portugal, que celebra 
agora o seu 60.º aniversário. 

O Governo Regional dos Açores reconhece a impor-

tância da comunicação social da diáspora no estreita-
mento das ligações entre as nossas comunidades e a 
Região. Importa, para futuro, aprofundar este relacio-
namento mutuamente frutuoso, não só ao nível cul-
tural e social, como também em termos económicos.

Os órgãos de comunicação social na diáspora – que 
abrangem a imprensa escrita, a rádio, a televisão e a 
internet – desempenham um papel fulcral na preser-
vação do sentimento de pertença dos açorianos emi-
grados à sua terra de origem. Prestam também um 
importante serviço de difusão da cultura açoriana e de 
manutenção, junto dos açor-descendentes, da língua 
portuguesa. 

 A Voz de Portugal, jornal semanário da província do 
Quebeque, mostrou, ao longo do tempo, a sua dedi-
cação plena à Açorianidade. Está, por isso, A Voz de 
Portugal de parabéns pela sua longevidade e pelo seu 
empenhado serviço à comunidade que serve. Estão 
também de parabéns o seu diretor e a sua diretora-
-adjunta, assim como os seus colaboradores e os seus 

leitores.
Um abraço fraterno de reconhecimento pelos 60 

anos de história.  
12 de abril de 2021

Artur Lima 
Vice-Presidente do Governo, Angra do Heroísmo
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Incrível, 60 anos de vida, A Voz de Portugal e será
sempre A Voz de Montreal, que seja em papel ou digital

Nos últimos anos a redação do 
jornal A Voz de Portugal con-
tinua numa luta apertada, 

contra tudo o que lhe vem ter às mãos, no que 
respeita a desinformação feroz feita por muitos 
jornais pelo mundo. 

Antigamente, vinham de Portugal, assiduamente, 
uns trinta ou quarenta jornais, e muitos pagavam 
por essas notícias. Por outro lado, A Voz de Por-
tugal devia esforçava-se para apresentar um nível 
de profissionalismo aceitável que representasse e 
abrangesse toda a comunidade.  

Quando eu era mais jovem os meus pais gostavam 
muito do jornal. Felizmente ainda hoje admiram 
o nosso semanário.  O jornal apresenta e leva ao 
leitor um pouco de tudo. Mas noutros tempos as 
notícias, como acima afirmo, vinham de Portugal 
continental, dos Açores e da Madeira.

Com o aparecimento do Internet, apesar de ser 
muito útil, a guerra da informação e da desinfor-
mação chegou, como quebra-cabeças para muitos.  
Hoje em dia todos conseguem um jornal qualquer, 
de Portugal, com maior facilidade: A Bola, Record, 
Maisfutebol, Público, Correio da Manhã, Diário 
de Notícias, jornal de Negócios, etc., todos os re-
feridos jornais estão cada vez mais cerca do leitor.  
Mas quem realmente necessita de publicidade, 
para sobrevivência dos jornais nas comunidades 
portuguesas do futuro, somos nós os que vivemos 

na diáspora lusa, e fazemos tudo quase grátis. Se-
ria bom que os nossos jornais fossem apreciados e 
apoiados, em primeiro lugar. 

No seguimento da conversa, as informações jor-
nalísticas ou televisavas sem custo algum estão em 
contrassenso.   A vida está cada vez mais difícil 
para quem produz notícias diariamente.  Nos últi-
mos anos a gratuitidade está a desaparecer, e pouco 
a pouco todos os jornais estão em vias de criar uma 
forma correta para que os leitores possam consu-

mir as notícias ou visualizar os jornais pagando 
uma módica quantia.  

Nos dias de hoje não se pode acreditar que tudo 
deve ser feito de forma grátis. Na semana passada 
demo-nos conta de que mais cinco jornais se viram 
obrigados a insistir sobre as assinaturas. Pudemos 
então observar que muitos pediam mais de 5 eu-
ros por mês, para que os leitores tivessem exclusi-
vidade na leitura e noutros conteúdos. Trata-se de 
uma excelente forma para aliviar financeiramente 
quem trabalha nestas lides jornalísticas, sobretudo 
em tempos de pandemia que trouxe a todos muitos 
prejuízos e até falências.  

Podemos afirmar de que “a guerra” da informação 
começa lentamente a modificar-se, já os leitores 
vão ter que pagar para terem acesso aos serviços 
mais úteis, no conforto dos seus lares.   Exemplo, 

antes para vermos a SIC e a TVI tudo era gratuito, 
agora o sistema mudou e pagamos por esses servi-
ços, isto se queremos ter programas de qualidade 
em nossas casas. E ainda por cima mudam amiúde 
os satélites e outros modos de envios de programa-
ção para que os telespetadores não possam piratear 
o sistema dele. 

UM POUCO DE HISTÓRIA:
Em 1961 nascia, no dia 25 de abril, o Jornal A 

VOZ DE PORTUGAL. Hoje em dia o jornal não 
é o mesmo. Com muito mais facilidades, ao nos-
so alcance, pode fazer-se um jornal em 8 horas, na 
parte gráfica, claro. E é fundamental notar que em 
vinte minutos, simplesmente, podem ser impressas 
de cinco até mil cópias. 

Em tempos idos os jornais eram feitos de cortes e 



LA VOIX DU PORTUGAL | DIMANCHE, LE 25 AVRIL, 2021   | 9 FESTIVIDADES
recortes. Ora, para criar uma página levava quase 
2 dias, fora o tempo da impressão. O nosso jornal, 
no primeiro ano foi impresso em Portugal. Nessa 

época era normal que o primeiro jornal tivesse in-
terregnos de dois a três meses antes de ser enviado 
para a gráfica portuguesa, fora do país, onde era 
originalmente concebido. Logo, levava o seu tempo 
para ser recebido e distribuído em Montreal. 

A história conta que quando o jornal foi fundado, 
visto ter sido feito em Portugal, seria uma incógnita 
saber quando chegaria a Montreal. Os fundadores 
decidiram então de que a melhor data seria o dia 25 
de abril, para fazer sair à rua a 1ª edição do jornal.     

Nessa altura, ninguém imaginaria que o dia 25 de 
abril viria a ter tamanho significado. Os anos pas-
saram e o Dia 25 de Abril tornou-se um momento 
marcante na história de Portugal, e bem certo nas 
comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. 
Esta é a data da celebração do sexagésimo aniver-
sário do nosso/vosso jornal - A VOZ DE PORTU-
GAL.  Esta data constitui ainda um marco de digni-
dade e de orgulho para cada um de nós, residentes 
da comunidade portuguesa de Montreal.   

Passaram-se 17 anos, e o meu trabalho no Jornal 
continua de coração firme. Comecei como infogra-
fista, continuei como fotógrafo, “jornalista”, chefe 
de redação e finalmente sou o editor deste sema-
nário.

Tive momentos que marcaram a minha vida, tais 
como a Fórmula l (F1), o Dia 10 de Junho, o Fes-
tival Português Internacional de Montreal, e pas-
sei por muitos outros eventos de grande relevân-
cia.  Depois, estive em vários festivais através do 
Quebeque, assisti a lançamentos de CDs, de livros, 
e participei em eventos inolvidáveis que assinalei 
para contar e fazer história com a honra que se im-
põe. Pelo caminho aconteceram muitos sucessos 
mais vieram também algumas desilusões.

Não podemos ganhar sempre, mas quando perde-
mos devemos aprender com os nossos erros e ten-
tar fazer melhor. E é isso que tentarei, dias após dia, 
para melhor servir os clientes e os nossos leitores.  

Novos projetos virão, e outros irão passar com a 
certeza de que farão parte integrante das memórias 
da comunidade portuguesa de Montreal. Os pro-
jetos que terminam não deixam tristeza, mas sim 
alegrias e boas recordações. Demos pensar positi-
vamente e não entrar no negativismo.

Em três anos apenas o jornal ganhou nova identi-
dade visual, e nós sentimo-nos felizes com as me-

lhorias que apresentamos. A Voz de Portugal pode 
regozijar-se ainda de ter ao serviço dos leitores 
uma página web de nível superior.  

VIVA TV MONTREAL
Um dos projetos que iniciei em 2017 foi a minha 

“Viva TV, Montreal”. Muitos pediram para eu criar 
um novo canal português, em que se pudesse fazer 
a diferença. Assim aconteceu, abrimos um canal te-
levisivo na Internet, e demos a conhecer um pouco 
da comunidade portuguesa de Montreal e do Que-
beque. Tudo a partir do YouTube.

Depois, de semana em semana, comecei a apre-
sentar pessoas, eventos e lugares. Muitas vezes 
como estava presencialmente nos eventos, filma-
va simplesmente enquanto representava o jornal. 
O único problema é que eu não gosto de estar em 

frente da câmara de filmar, foi por isso que criei 
uma nova equipa. Através do canal “Viva TV” gra-
vámos mais de 100 episódios, alguns visto por 300 
pessoas e outros com 1500 e mesmo mais. Já nas 
festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres tivemos 
mais de 14000 visualizações. Foi um sucesso.

 Quando comprei o jornal, A Voz de Portugal, eu 
tinha pouco tempo para continuar este projeto te-
levisivo. 

Ora, quando as comemorações dos 60 anos do 
jornal foram decididas, para que tudo acontecesse 
virtualmente, decidimos iniciar este célebre mo-
mento, completamente diferente. E as celebrações 
virtuais foram apreciadas e amadas por todos. Re-
cebemos muitas saudações e apoios, para que estes 
projetos culminassem com nota positiva.

Para concluir, a partir do dia 25 de abril decidi-
mos encerrar definitivamente o canal Youtube da 
“VIVA TV”. Em frente, é um novo caminho, iremos 
continuar a informar a comunidade de uma outra 
forma. Esperem para ver. 

E como afirma o belo povo de Rabo de Peixe: "É 
sempre p'rá lá". A nossa missão continua a ser cum-

prida, espero que todos gostaram das festividades 
virtuais, celebrando os 60 anos do semanário mais 
antigo da comunidade portuguesa e do Canadá. 

A redação do Jornal A Voz de Portugal, agradece 
a toda a comunidade e a todos os nossos clientes e 
amigos, esperando que continuem connosco. 
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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

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Salto nos rankings da pobreza

Nesta coluna, tenho abor-
dado, por diversas vezes, o 
problema da pobreza que 

grassa pelos nossos Açores fora, sobretudo, nesta 
ilha de S. Miguel, onde a questão é muito preo-
cupante. Contudo, neste debate do Plano e Orça-
mento do Governo Regional vi sinais de que esta 
questão possa ter um rumo diferente e, pela pri-
meira vez, ouvi Artur Lima admitir o problema e 
afirmar que “É urgente impedir que os pobres se 
tornem ainda mais pobres e é essencial correspon-
der àqueles que, apesar de trabalharem, se encon-
tram numa situação de especial fragilidade”. 

Abordo este assunto, a propósito do novo estudo 
«A pobreza em Portugal: Trajetos e Quotidianos», 
da Fundação francisco Manuel dos Santos, cujo 
coordenador da investigação é Fernando Diogo, da 
Universidade dos Açores, e da perita em políticas 
sociais Isabel Guerra e do presidente da Confedera-
ção Portuguesa do Voluntariado Eugénio Fonseca. 

De acordo com os últimos dados divulgados pelo 
INE a taxa de pobreza em Portugal situava-se, em 
2019, nos 16,2%. Apesar de este ser o valor mais bai-
xo verificado no nosso país desde o início da publi-
cação anual desde indicador em 1995, a incidência 
da pobreza não é homogénea ao longo do território 
nacional e eis que os números que dizem respeito 
aos Açores são arrepiantes, pois a taxa de pobreza 
na Região situa-se acima dos 28%, enquanto que na 
Grande Lisboa, esta taxa não ultrapassa os 12%.

Com esta pandemia, os açorianos sentiram uma 
perda geral de rendimentos, mas essa perda não foi 
igual para todos. 

Apesar da diminuição dos rendimentos ter tocado, 
em geral, todos os portugueses, a perda não atingiu 
da mesma maneira os mais pobres e os mais ricos. 

E se olharmos para as idades, foram os mais jovens 
que sentiram uma quebra mais intensa. Um maior 
nível de escolaridade não foi suficiente para evitar 
também uma perda entre quem tem ensino supe-
rior.

Das palavras do Vice-Presidente na Assembleia 
Legislativa, fica a esperança de que já em 2021, se 
imprimirá uma nova dinâmica no combate à po-
breza, estando prevista a avaliação e o ajuste da Es-
tratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social 2018-2028, e a implementação de novas me-
didas de combate à pobreza.

De destacar de entre as várias ações, o apoio ao 
acesso à habitação a famílias de classe média, uma 
novidade que pela primeira vez se dá atenção a uma 
franja da sociedade sempre relegada para o esqueci-
mento e que é um contribuinte ativo no pagamento 
de impostos ao Estado.

Por outro lado, aquele governante falou, de forma 
desassombrada, quanto à forma de lidar com as fa-
mílias que engrossam os números dos beneficiários 
do rendimento social de inserção, afirmando que se 
torna necessário reforçar a formação contínua des-
tinada às famílias apoiadas. 

Tal medida, a meu ver, implementada e amparada 
numa intervenção que oriente as famílias para uma 
verdadeira qualificação e obtenção de competências 
aos níveis da inserção pessoal, social e profissional, 
terá de ser adequada às necessidades das famílias 
beneficiárias e escorada na conceção e operaciona-
lização dos vários programas de inserção, tendo em 
vista construírem o seu percurso de inserção.

A formação é de facto uma palavra-chave nesta 
pretensão governamental, tendo ainda como obje-
tivo que as pessoas contribuem para o garante da 
sua autonomia e virem a integrar o mercado de tra-
balho, sem ficarem dependentes, a médio e longo 
prazo, da situação da subsidiodependência. 

Por outro lado, o objetivo deste Governo Regional 
da gratuidade das creches da Região é um meio de 
se garantir uma maior eficácia na luta contra a po-
breza, assegurando que as crianças açorianas pos-
sam trilhar percursos de sucesso escolar, pois, como 
se sabe, neste momento os Açores encontram-se 
num nível bastante aquém do que é a taxa média 
nacional. É de saudar esta medida, dado que é pon-
to assente, que quando uma criança é abrangida ou 
é afetada pela pobreza, isso determina a qualidade 
da sua participação cívica para o resto da vida.

Outrossim, é inovador no combate à pobreza o 
projeto anunciado de alternativa à institucionaliza-
ção de idosos, para que estes permaneçam em casa, 
beneficiando de uma rede de apoio domiciliário 
complementar ao que já existe em vários pontos do 
Arquipélago, pois assegurar o futuro implica uma 
atenção aos idosos de hoje, que são mais letrados, 
mais viajados e com acessibilidade ao mundo digi-
tal, pelo que exigem um olhar diferente e respostas 
mais consentâneas com as suas apetências por parte 
do Governo e das instituições dos Açores. 

Nascer pobre não pode ser uma condição a vida e 
com esta pandemia, os mais pobres estão a ser mais 
atingidos do que outras categoriais sociais. Por isso, 
importa uma dinâmica no combate à pobreza que 
tenha em conta esta nova realidade, para que os 
Açores possam dar um salto nos rankings dos pa-
râmetros da pobreza e exclusão social e se viva com 
mais dignidade na nossa Região.
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60 Anos de Serviço à Comunidade Portuguesa de
Montreal e muitos Parabéns ao Jornal A Voz de Portugal

Muitos Parabéns ao mais 
antigo jornal de Língua 
Portuguesa no Canadá.

O nosso jornal celebra 60 anos de 
vida neste dia histórico que é o 25 de Abril, Dia da De-
mocracia e Liberdade de Portugal.

Celebrar o aniversário do nosso jornal é celebrar a 
história da nossa comunidade portuguesa em Mon-

FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

treal. Uma historia da qual me sinto muito orgulhosa 
em fazer parte. 

O jornal A Voz de Portugal é o jornal que dá vida à 
nossa comunidade, o jornal é que apresenta a nossa 
identidade e o nosso viver no dia a dia. O jornal tor-
nou-se uma leitura obrigatória nas nossas casas todas 
as semanas. Mesmo, hoje em dia, em tempos de pande-
mia o jornal soube sobresair e apresentar um conteúdo 
sensacional para a comunidade. E, neste aniversário o 
jornal A Voz de Portugal apresentou o programa festi-
vo de alta qualidade para festejar os 60 anos do jornal 
A Voz de Portugal.

Quero deixar os meus reconhecimentos aos editores 
Sylvio e Marie, ao diretor Jorge Matos, a todos os cola-
boradores, leitores, anunciadores e comerciantes pelo 
vosso apoio e continuação e muita saúde, dedicação, 
sucesso e felicidades. Um bem haja a todos.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

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

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Filé mignon à provençal

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
Seguros / Financeiros

SUDOKU

INGREDIENTES: 
1/2 kg de filé mignon cortado em cubos 
grandes
1 colher de margarina
1 colher (sopa) de alecrim
1 colher (sopa) de mostarda
1 caixa de creme de leite
Sal a gosto

MODO DE PREPARO: Frite os cubos de 
filé mignon na manteiga deixando-os ao 
ponto. Reserve.
Use a mesma frigideira, aproveitando a bor-
ra da carne, adicione o alecrim e dê uma 
fritada rápida.
Acrescente o creme de leite e mexa.
Aos poucos vai se soltando a borra grudada 

na panela.
Junte a mostarda e tempere com sal a gosto. Depois jogue por cima da carne. 60 anos ao serviço 

dos nossos leitores e clientes

GUIA
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O grupo Facebook
do jornal 

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

portuguesa em 
Montreal 2 5

7

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1. Onde, a 22 de Abril de 1500, aportou a esquadra co-
mandada por Pedro Álvares Cabral. Variante do pronome “o”. 2. Aqui está. 
Conveniente para a saúde. 3. Segundo. «Quando o coração tem (...), os 
olhos dão o sinal». 4. Fundo de Resolução. Qualidade do que é lúdico ou 
recreativo. 5. Orçamento do Estado. Está deitado. Anno Domini. 6. Malva-
dos. (...) Nuno Santos, disse: “Não escondo que quero tirar carros e camiões 
das estradas”. 7. Cubo ou peça de mosaico. (...) Harrison, foi premiado com 
um Óscar, em 1964, pela sua participação no filme My Fair Lady. 8. Autores 
(abrev.). Viga. Molibdénio (s. q.). 9. Rebanho de gado miúdo. Pé de verso 
formado por uma sílaba longa e outra breve. 10. O helicóptero da NASA, 
comandado a partir da Terra, que voou em Marte. 11. Desordem. Debaixo 
de (preposição).
VERTICAIS: 1. Que fala como se tivesse a boca cheia (popular). Palavras-
-chave relevantes (Web 2.0). 2. Relações Internacionais. Partir em duas me-
tades ou encher até ao meio. 3. Agarrar. Elas. Interjeição que se emprega 
para excitar ou animar. 4. David (...), Vice-presidente social-democrata. 5. 
Vogal (pl.). Aparelho que emite raios luminosos muito intensos. Símbolo de 
gauss (Física). 6. Homem grosseiro. Pedra de superfície plana. 7. Díodo 
emissor de luz. Antiga dança espanhola, de movimentos pausados e graves. 
8. (...) Muñoz, comemora 80 anos de carreira. O maior pássaro nativo da 
Austrália. 9. Técnico Auxiliar de Saúde. Doutor (abrev.). Outra vez! (interj.).
10. Los Angeles. Tremor de mar. 11. Rigoroso. Itérbio (s. q.).

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389
IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

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

GRUPOS FOLCLÓRICOS

8

4

1

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

Um serviço sensacional para a comunidade

3
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no 
betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

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

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

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

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

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

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

ANÚNCIOS

EMPREGOSEMPREGOS

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

PATRICIA: 514-814-0362

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

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

EMPREGOS

Empresa de construção civil precisa de emprega-
dos com ou sem experiência. Salário inicial 30$/

hora com possibilidade 
de obtenção do cartão CCQ.

David: 514-863-1862 
Ou por email: david@couvreuram.com

Precisa-se de homens para trabalhar 
numa fábrica de alumínio

Tel.: 514-362-1300

VAVarina
Aluminum Inc.

ANEDOTAS

Estamos a procura de empregados para os nos-
sos restaurantes. Temos várias tarefas tal como 
empregado de balcão, assistente chefe ou mesmo 
grelhador. Seria uma mais valia se tens experiên-
cia.
Venham trabalhar com uma equipa fantástica. 
Estamos localizado na margem sul de Montreal. 
Podem vir nos ver nas redes sociais. 

O QUE ESTÁS A ESPERA, VENHA FAZER
PARTE DA FAMÍLIA BARCELOS!

450-649-3566

ANEDOTA EM QUE SE
TRANSFORMOU O NOSSO PAÍS:
- Uma adolescente de 16 anos pode fazer um aborto mas 
não pode votar
- Um jovem de 18 anos recebe 200 € do Estado para não 
trabalhar;
um idoso recebe de reforma 236 € depois de trabalhar 
toda a vida.
- Um marido oferece um anel à sua mulher e tem de de-
clarar a doação ao fisco.
- O fisco penhora indevidamente o salário de um traba-
lhador e demora 3anos a corrigir o erro.
- Nas zonas urbanas mais problemáticas existe 1 polícia 
para cada 2000 habitantes;
o Governo diz que não precisa de mais polícias.
- Um professor é sovado por um aluno e o Governo diz 
que a culpa é das causas sociais.
- O café fechou porque não tinha WC para homens, mu-
lheres e empregados. No Fórum Montijo o WC da Pizza 
Hut fica a 100mts e não tem local para lavar mãos.
- O governo incentiva as pessoas a procurarem energias 
alternativas ao petróleo e depois multa quem coloca óleo 
vegetal nos carros porque não paga ISP (Imposto sobre 
produtos petrolíferos).
- Nas prisões é distribuídas seringas por causa do HIV, 
mas é proibido consumir droga nas prisões!
- Um jovem de 14 mata um adulto, não tem idade para ir 
a tribunal. Um jovem de 15 leva uma chapada do pai, por 
ter roubado dinheiro para droga, e é violência doméstica!
- Os militares que combateram em África a mando do 
governo da época na defesa de território nacional não 
lhes é reconhecido nenhuma causa nem direito de guer-
ra, mas o primeiro-ministro elogia as tropas que estão 
em defesa da pátria no KOSOVO, AFEGANISTÃO E 
IRAQUE.
- Começas a descontar em Janeiro o IRS e só vais rea-
ver o excesso em Agosto do ano que vem,
- Não pagas as finanças a tempo e horas passado um dia 
já estás a pagar juros.
- Fechas a janela da varanda, estás a fazer uma obra 
ilegal, constrói-se um bairro de lata e ninguém vê.
- Se o teu filho não tem cabeça para a escola e com 14 
anos o pões a trabalhar contigo num ofício respeitável, 
é exploração do trabalho infantil. Se és artista e o teu 
filho com 7 anos participa em gravações de telenovelas 
8 horas por dia ou mais, a criança tem muito talento, sai 
ao pai ou à mãe!
- Numa farmácia pagas 0.50€ por uma seringa que se 
usa para dar um medicamento a uma criança.
Se fosse drogado, não pagava nada!
OBRIGADO PORTUGAL. ESTAMOS ORGULHOSOS.

EMPREGOS

Precisa-se de ajudante de cozinha a tempo parcial e 
um empregado serviço ao balcão a tempo inteiro ou 

parcial. Fernando:514-449-5717
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HÉLIO B. LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

O GRANDE ALIADO

Há já muitas décadas, com 
Portugal na Aliança Atlânti-
ca e com a defesa de Angola 

já em bom curso de desenvolvimen-
to, o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa asse-
gurou a Franco Nogueira que o seu país não apoiava 
a FNLA de Holden Roberto, e muito menos o recebia 
nos Estados Unidos.

Por razões diversas, ao Governo de Portugal chegaram 
rumores, com forte probabilidade de serem verdadei-
ros, sobre que, ao contrário do apregoado, Holden Ro-
berto continuava a entrar nos Estados Unidos, embora 
com um nome falso. De modo que as Necessidades se 
puseram em ação, tendo contratado os serviços de uma 
empresa norte-americana, a fim de esclarecer, na me-
dida do possível, a realidade. E conseguiram atingir o 
seu objetivo: Holden Roberto continuava a entrar nos 
Estados Unidos, mas com um passaporte falso, passado 
em nome de José Gilmore. Enfim, um aliado e peras...

Salazar, claro está, tinha virtudes e defeitos, mas ao 
conhecer esta realidade o que lhe sobreveio foi a con-
firmação de algo de sempre: os Estados Unidos só eram 
aliados de si mesmos, procedendo para com quem quer 
que fosse do modo para si mais conveniente. Portanto, 
tomou nota e não ligou mais do que valia à cabeça com 
que o tal embaixador e a sua Secretaria de Estado terão 
ficado. E depois, ele há cabeças pesadíssimas, autênti-
cas derrotas sem o recurso a armas! Os Estados Unidos, 
naturalmente, não mudaram: querem continuar a do-
minar o mundo e a indicar o Norte da política mundial 
a todo o momento. De modo que se vêm dedicando a 
ameaçar – dizia-se que era por causa de Trump estar na 
Casa Branca, mas com Biden a coisa continua...– a Ale-
manha com medidas terríveis no caso daquela não pa-
rar a construção do gasoduto Nord Stream 2. E foram, 
até, bem claros: usaremos todas as medidas possíveis 
para impedir a construção do gasoduto Nord Stream 2. 
Uma frase que se constitui numa autêntica e mui am-
pla ameaça. Uma ameaça à Alemanha, mas também à 
própria União Europeia. De resto, Portugal também foi 
alvo de um ultimato do tipo, ao redor da rede 5G, sendo 
que, à luz da mais forte manifestação da nossa indepen-
dência, de pronto se constatou que, afinal, a comunhão 
de pontos de vista era total. Um verdadeiro Euromi-

lhões para os Estados Unidos. Aliás, tratou-se, apenas, 
da materialização de uma regra forte e omnipresente: os 
Estados Unidos ditam, a União Europeia obedece.

Mas se com Portugal e a Alemanha as coisas foram 
deste modo, também com a Noruega a realidade é simi-
lar. Esta tem vindo a procurar obter um acordo de livre 
comércio com a China há mais de uma década. Num 
ápice, John Bolton (res)surgiu a terreiro, explicando 
que a China é um perigo para os países democráticos, 
advertindo explicitamente a Noruega, numa entrevista 
recente à emissora NRK, contra o estabelecimento de 
uma relação comercial mais estreita com Pequim. E en-
tão explicou este mimo: a China não é mais um país 
comunista, mas sim um país autoritário, pelo que repre-
senta uma ameaça para todo o espetro de nossos inte-
resses. Aqui, é simples perceber que a expressão “nossos 
interesses” se refere aos interesses dos Estados Unidos, 
visto que a Noruega anda a tentar criar o tal acordo de 

comércio livre com a China. Por fim, o Governo de 
Macau manifestou firme repúdio e oposição ao rela-
tório anual do Departamento de Estado sobre Direitos 
Humanos, exortando os Estados Unidos a pararem de 
interferir nos assuntos de Macau e da China. Apontou 
o Governo de Macau que o relatório inverte intencio-
nalmente os factos, ignora a realidade e está repleto de 
comentários tendenciosos e de preconceitos políticos. E 
deve ser verdade, porque esta foi sempre a prática polí-
tica dos Estados Unidos no domínio da sua posição no 
mundo. Mas a resposta macaense foi mais longe e é, até, 
bastante clara e certeira, ao referir que os Estados Uni-
dos têm sérios problemas de Direitos Humanos, pelo 
que não lhes reconhecemos o direito para tecer comen-
tários irresponsáveis e proferir acusações infundadas. O 
problema é que se conjugam, em tudo isto, três fatores: 
a loucura norte-americana – um traço cultural profun-
do; a debilidade política europeia – recorde-se Borrell e 
tudo o resto; e o nefando papel da grande comunicação 
social europeia, que ajoelha, sem limites e acefalamente, 
perante um qualquer grito norte-americano.

Aproveitar as crises
JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

Este último domingo, no 60 Mi-
nutes, programa da CBS, fi-
quei intrigado com o anúncio 

de uma reportagem sobre a forma 
como os artistas nos EUA estariam a 
enfrentar os efeitos devastadores da 

pandemia na indústria cultural e de divertimento. 
Entre os vários casos, o que achei notável foi as no-

vas formas de alcançar o público, habituados que es-
tavam, tanto artistas como público, à formalidade dos 
lugares específicos onde se davam a apresentação dos 
espetáculos. Entre as várias formas, algumas das quais 
já nossas conhecidas através da internet, havia peque-
nos grupos de músicos que se deslocavam de carrinha 
com os seus instrumentos para darem concertos de 
improviso em plena rua em locais escolhidos de forma 

aleatória; outros através do chamado pop up events, 
termo que designa eventos que são apresentados de 
forma inesperada e única em espaços também únicos, 
por exemplo, uma montra de um comércio em que o 
público assiste do lado de fora; outra forma ainda com 
desfile de apresentação dos artistas pela rua. Interes-
sante foi a forma com que um artista de ópera carac-
terizou esta mudança, onde a forma de arte vai procu-
rar o público em vez de o público procurar a forma de 
arte em espaços pré-definidos. Esta abordagem abriu 
um novo horizonte para artistas que até pensavam em 
mudar de vida pois a falta de rendimentos os obriga-
va a repensar a vida. Abriu-lhes também a consciência 
para a necessidade de contacto humano, no sentido 
de estabelecer uma ligação não só com o público mas 
também com os seus colegas de profissão e restante 
pessoal de apoio. 

Esta crise pandémica vai deixar alguma destruição, 
mas à destruição devemos a possibilidade de recons-

truir algo melhor baseados na nova tomada de cons-
ciência. A tecnicidade que do mundo que criámos em 
nossa volta, contrastada com a corrente negacionista 
e contrária à ciência, ambas dominadas pela sede de 
rendimento pecuniário são ambas formas desequili-
bradas de conduzir os destinos da sociedade. A cons-
ciência do impacto da atividade humana no ambien-
te é um aspeto dessa tomada de consciência, onde os 
esforços que a Humanidade terá que fazer para alte-
rar comportamentos terá as suas dificuldades, mas é 
absolutamente necessária para um futuro sustentável, 
harmonioso e equitativo. A lição, talvez a mais funda-
mental de todas, a retirar desta crise que afetas todos 
por igual, é aproveitar a destruição feita pela covid-19 
para reconstruir melhor. É transformar a crise em de-
safio para transformar a realidade das nossas socie-
dades. Para isso será necessário transformar também 
os nossos espíritos; melhor compreensão e diferentes 
comportamentos serão necessários para que a Huma-
nidade dê o salto qualitativo cuja oportunidade está à 
nossa vista e ao nosso alcance.

Parece que da maneira que 
está decorrendo este "malzi-
nho", vamos, uma vez mais, 

neste verão sem festas nem bailari-
cos, coisas tão apreciadas do nosso povo imigrante 
que com carinho e muito trabalho através de vários 
anos foram capazes de fazer 
lindas festividades que todos os 
portugueses e não só aprecia-
vam, como também pudemos 
ser orgulhosos, se divertir du-
rante o Verão, que como todos 
nós sabemos e muito curto aqui 
neste Canada, nosso país pa-
drasto.

E com imenso prazer que atra-
vés do jornal vou fazer que os 
nossos leitores na falta de ir pas-
sar umas bem merecidas ferias 
ao nosso querido Portugal vão 
passear nesta nossa Província do 
Québec. Como sabem eu e a con-
versada percorremos milhares 
de quilómetros nas nossas mo-

tas, visitando muitos lindos lugares que pessoalmente 
se não fosse pertencer a dois ou três grupos de "Mo-
tards" quebequenses nunca pensava por lá passar. Esta 
semana gostaria de vos aconselhar ir dar um passeio 
à Ponta Delgada até Sete Cidades, pitoresca aldeia de 
São Miguel, só o passar através das asseadíssimas es-
tradas bordadas de lindas hortênsias vale a pena a via-
jar aos Açores, mas vou ter de vos falar das Septs-Chu-
tes de St-Zenon, na Lanaudière, 140 km de Montreal. 

É um bom passeio para crianças 
e adultos, estacionamento grátis, 
mesas de "picnic", custa 7 patacas 
para entrada e tenho a certeza de 
que vão passar um óptimo sábado 
ou domingo em boa companhia de 
familiares e se algum de vocês tem 
um cão também são bem-vindos 
neste lugar. Embora lá uns bons 
ténis nos pés um bom lanche e 
uma boa pinga que seja de laran-
ja ou de uva e assim se passa um 
bom domingo. "Que a gente perca 
tudo: a hora… os dentes… a razão, 
em alguns momentos… o sono… os 
sapatos… as roupas… o cabelo… 
qualquer coisa! Menos os sonhos e a 
alegria de viver!", Ana Nunes.

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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Juntar uma boa exibição à vitória. Dos desejos 
partilhados por Jorge Jesus no lançamento da 
partida da 29.ª jornada da Liga, apenas se cum-

priu o segundo.
A conquista dos três pontos diante do Santa Clara foi 

a melhor das notícias (claramente exagerada) da noite 
desta segunda-feira.

Se não muito longe da Luz se tem falado de uma tal 
estrelinha que tem brilhado não raras vezes esta época, 
os encarnados precisaram de uma constelação inteira 
para levarem a melhor sobre uma equipa que fez na 
Luz aquilo que poucas fazem.

Não falamos de vencer ou de roubar ponto, mas sim 
de períodos de domínio arrasadores! O Santa Clara 
encostou o Benfica às cordas e teve períodos em que 
se fez gigante na casa de um grande, como naqueles 20 
minutos após o regresso dos balneários.

Mas, antes disso, a primeira parte foi marcada pelo 
equilíbrio. Mais bola para o Benfica, Everton e Pizzi a 
ameaçarem o golo e um Santa Clara destemido, a apro-
veitar o muito espaço para jogar no meio-campo con-

trário e conseguir condicionar não raras vezes a saída 
de bola desde trás. Felicidade é o adjetivo que mais se 
adequa à equipa de Jorge Jesus. Como há pouco mais 
de uma semana, diante do Gil Vicente, voltou a benefi-
ciar de um autogolo aos 25 minutos quando nenhuma 
das equipas havia feito por justificar a vantagem.

Depois do golo, o Benfica cresceu. Não foi ampla-
mente superior, mas esteve perto do 2-0 num desper-
dício tremendo de Seferovic após assistência de Diogo 
Gonçalves, de longe o melhor em campo da equipa da 
casa.

Não há outra forma de dizê-lo: só deu Santa Clara 
após o regresso dos balneários. Os médios encostaram 
mais ao tridente ofensivo e o resultado foi um sufoco 
tremendo que se arrastou durante 20 minutos.

O empate chegou (sem qualquer ponta de supresa) 
aos 62 minutos por Anderson Carvalho após erro gra-
ve de Otamendi e, nessa altura, o 1-1 já era penalizador 
para os visitantes, que nos 15 minutos anteriores ron-
daram inúmeras vezes a baliza de Helton Leite.

Por essa altura, Chiquinho já estava em campo. E foi 
ele o autor do golo da vitória do Benfica, em mais um 
lance de desequilíbrio de Diogo Gonçalves no cor-
redor direito aos 73 minutos. Já sem Pizzi em jogo e 
Darwin junto a Seferovic no ataque, o jogo tornou-se 
mais aberto a partir daí. O Santa Clara declaradamente 
em busca do empate, e sem o mesmo equilíbrio, e o 
Benfica à procura do golo de uma tranquilidade que 
não chegou, diga-se, também por culpa de um perdu-
lário Seferovic. As estatísticas valem o que valem, mas 
apresentamos-lhe esta para que perceba que o que es-
crevemos nesta crónica não foi, ao contrário dos três 
pontos do Benfica, manifestamente exagerados: 8-16 
em remates.

 P J V E D
1-Man. City 77 33 24 5 4
2-Man. United 67 33 19 10 4
3-Leicester City 62 33 19 5 9
4-Chelsea 58 33 16 10 7
5-West Ham 55 33 16 7 10
6-Liverpool 54 33 15 9 9
7-Tottenham 53 33 15 8 10
8-Everton 52 32 15 7 10
9-Leeds United 47 33 14 5 14
10-Arsenal 46 33 13 7 13
11-Aston Villa 45 32 13 6 13
12-Wolverhampton 41 33 11 8 14
13-Crystal Palace 38 32 10 8 14
14-Burnley 36 33 9 9 15
15-Southampton 36 32 10 6 16
16-Newcastle 36 33 9 9 15
17-B&H Albion 34 33 7 13 13
18-Fulham 27 33 5 12 16
19-W. Bromwich 25 33 5 10 18
20-Sheffield U. 17 33 5 2 26

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Internazionale 79 33 24 7 2
2-Atalanta 68 33 20 8 5
3-Juventus 66 33 19 9 5
4-Napoli 66 33 21 3 9
5-Milan 66 33 20 6 7
6-Lazio 61 32 19 4 9
7-Roma 55 33 16 7 10
8-Sassuolo 52 33 14 10 9
9-Sampdoria 42 33 12 6 15
10-Hellas Verona 41 33 11 8 14
11-Udinese 39 33 10 9 14
12-Bologna 38 33 10 8 15
13-Genoa 36 33 8 12 13
14-Fiorentina 34 33 8 10 15
15-Spezia 33 33 8 9 16
16-Benevento 31 33 7 10 16
17-Torino 31 32 6 13 13
18-Cagliari 31 33 8 7 18
19-Parma 20 33 3 11 19
20-Crotone 18 33 5 3 25

 P J V E D
1-Lille 73 34 21 10   3
2-Paris SG 72 34 23   3   8
3-Monaco 71 34 22   5   7
4-Lyon 67 34 19 10   5
5-Lens 56 34 15 11   8
6-Marseille 55 34 15 10   9
7-Rennes 54 34 15   9 10
8-Montpellier 47 34 12 11 11
9-Nice 46 34 13   7 14
10-Metz 43 34 11 10 13
11-Stade de Reims 41 34   9 14 11
12-Angers 41 34 11   8 15
13-Brest 40 34 11   7 16
14-Saint-Étienne 39 34 10   9 15
15-Strasbourg 37 34 10   7 17
16-Bordeaux 36 34 10   6 18
17-Lorient 35 34   9   8 17
18-Nantes 31 34   6 13 15
19-Nimes 31 34   8   7 19
20-Dijon 18 34   3   9 22

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 73 33 22 7 4
2-Real Madrid 71 33 21 8 4
3-Barcelona 71 32 22 5 5
4-Sevilla 70 33 22 4 7
5-Real Sociedad 53 33 14 11 8
6-Real Betis 50 33 14 8 11
7-Villarreal 49 33 12 13 8
8-Granada 42 32 12 6 14
9-Celta de Vigo 41 33 10 11 12
10-Athletic 41 32 10 11 11
11-Osasuna 40 33 10 10 13
12-Levante 38 33 9 11 13
13-Cádiz 37 33 9 10 14
14-Valencia 36 33 8 12 13
15-Getafe 34 33 8 10 15
16-Alavés 31 33 7 10 16
17-Elche 30 33 6 12 15
18-Valladolid 29 32 5 14 13
19-Huesca 27 33 5 12 16
20-Eibar 23 33 4 11 18

Espanha
Liga Santander

MEIAS-FINAIS 1ª MÃO 2ª MÃO
Paris SG - Man. City          28/04  15:00 04/05  15:00
Real Madrid - Chelsea       05/05  15:00 27/04  15:00
QUARTOS-DE-FINAL     1ª Mão     2ª Mão
Man. City (4-2) B.  Dortmund        2-1         2-1
Real Madrid (3-1) Liverpool        3-1         0-0
B. München (3-3) Paris SG        2-3         1-0
Porto (1-2) Chelsea        0-2         1-0

MEIAS-FINAIS    1ª MÃO    2ª MÃO
Villarreal - Arsenal 29/04  15:00 06/05  20:00
Man. United - Roma 29/04  15:00 06/05  20:00
QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO    2ª MÃO
Arsenal (5-1) Slavia Praha        1-1       4-0
Ajax (2-3) Roma        1-2       1-1
Dinamo Zagreb (1-3) Villarreal       0-1       1-2
Granada (0-4) Man. United         0-2       0-2

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE
2020/2021

DESPORTO

1-Sporting 73 29 22   7   0 52 15
2-FC Porto 67 29 20   7   2 58 25
3-Benfica	 63	 29	 19	 		6	 		4	 56	 21
4-SC Braga 58 29 18   4   7 49 29
5-Paços de Ferreira 45 29 13   6 10 34 35
6-V. Guimarães 38 29 11   5 13 31 37
7-Moreirense 36 29   8 12   9 29 36
8-Santa Clara 36 29 10   6 13 34 32
9-CD Tondela 35 29 10   5 14 32 47
10-Belenenses SAD 34 29   7 13   9 21 27
11-Portimonense 32 28   9   5 14 32 36
12-FC Famalicão 31 29   7 10 12 32 41
13-Gil Vicente 31 29   9   4 16 28 39
14-Marítimo 30 29   9   3 17 24 40
15-Rio Ave 30 29   6 12 11 23 33
16-Boavista 28 29   6 10 13 32 43
17-Farense 25 28   6   7 15 26 36
18-Nacional 24 29   6   6 17 26 47

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
25/04 Boavista 0-1 Marítimo
  Rio Ave 1-1 P. Ferreira
  SC Braga 0-1 Sporting
26/04 Belenenses 2-1 Gil Vicente
  Famalicão 2-2 CD Tondela
  Benfica 2-1 Santa Clara
  Nacional 1-0 V. Guimarães
  Moreirense 1-1 FC Porto
27/04 Farense 16:45 Portimonense

30ª JORNADA
29/04 Marítimo 15:30 SC Braga
30/04 P. Ferreira 10:00 Belenenses
  Guimarães 12:00 Moreirense
  CD Tondela 14:00 Benfica
  FC Porto 16:15 FC Famalicão
01/05 Gil Vicente 10:30 Farense
  Santa Clara 13:00 Boavista
  Portimonense 13:00 Rio Ave
  Sporting 15:30 Nacional

1-Estoril Praia 65 30 19   8   3 51 22
2-FC Vizela 58 30 16 10   4 50 30
3-Académica OAF 55 30 15 10   5 39 24
4-Feirense 54 30 16   6   8 41 26
5-FC Arouca 53 30 15   8   7 38 23
6-GD Chaves 52 30 15   7   8 40 30
7-FC Penafiel 39 30 10   9 11 38 39
8-Casa Pia 39 30   9 12   9 37 40
9-Benfica B 37 30 10   7 13 47 40
10-Leixões 36 30   9   9 12 31 38
11-CD Mafra 35 30   9   8 13 32 43
12-CD Cova Piedade 32 30   7 11 12 33 42
13-Académico de Viseu 32 30   8   8 14 27 39
14-SC Covilhã 32 30   7 11 12 30 36
15-UD Oliveirense 28 30   6 10 14 22 41
16-Vilafranquense 27 30   4 15 11 27 43
17-Varzim 27 30   7   6 17 21 38
18-FC Porto B 26 30   5 11 14 35 45

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
23/04 Estoril Praia 1-1 Casa Pia
24/04 Académica 2-1 GD Chaves
  Leixões 1-4 Feirense
  Varzim 0-3 FC Vizela
  CD Mafra 2-2 SC Covilhã
25/04 A. Viseu 1-0 FC Porto B
  C. Piedade 0-0 Oliveirense
  FC Arouca 3-0 Vilafranquense
26/04 Benfica B 2-2 FC Penafiel

31ª JORNADA
01/05 GD Chaves 6:00 CD Mafra
  FC Porto B 10:00 CD Cova Piedade
02/05 UD Oliveirense 6:15 Benfica B
  FC Vizela 9:00 Feirense
  SC Covilhã 11:00 Leixões
  FC Penafiel 15:00 Estoril Praia
  Casa Pia 15:30 A.Viseu
03/05 Vilafranquense 11:30 Varzim
  Académica 15:00 FC Arouca

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Haris Seferovic [Benfica] 25 18
2-Pedro Gonçalves [Sporting] 27 17
3-Mario González [CD Tondela] 21 12

Uma vitória manifestamente exagerada
BENFICA 2-1 SANTA CLARA

Mourinho ainda agora foi demitido e já foi contactado por três clubes

José Mourinho é, oficialmente, um treinador li-
vre, depois de, na passada segunda-feira, ter sido 
demitido do comando técnico do Tottenham, 

clube ao qual estava ligado há pou-
co mais de um ano. E não foi pre-
ciso muito tempo para o telemóvel 
do Special One começar a tocar.

O jornalista inglês Duncan Cas-
tles adiantou, no 'Transfer Window 
Podcast', que o treinador português 
já terá sido oficialmente contactado 
pelo Celtic, que procurou saber as 
condições necessárias para o con-
tratar.

O histórico emblema escocês, recorde-se, está, atual-
mente, à procura de um novo treinador, depois de ter 
avançado para a demissão de Neil Lennon, no passado 

mês de fevereiro. No entanto, 
Eddie Howe continua a ser tido 
como o mais forte candidato.

Além do conjunto de Glasgow, 
também o Valencia, atualmente 
orientado por Javi Gracia, e a 
AS Roma, do também portu-
guês Paulo Fonseca, são apon-
tados como outros destinos 
possíveis para o futuro próximo 
de José Mourinho.




