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PENSAMENTO DA SEMANA

O QUE É A VIDA ?

BRINCADEIRA

HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

H

FELIZ ANIVERSÁRIO

oje vou apresentar-vos dois
expendidos textos, que me
pareceram excelentes, para
demonstrar, o que é a vida: um é
extracto do magnífico sermão do
Padre Manuel Bernardes: “ Prática do Domingo da
Sexagésima; outro, de Guerra Junqueiro, in: “ Musa
em Férias” “ No Boulevard”.
A maioria de nós, tão atarefados anda envolvido, nos
nossos problemas, nos nossos ensejos, que raras vezes
paramos para meditar: o que é a vida. Só quem observa
o homem, sua vaidade, sua cobiça e inveja, a ânsia de
ser importante, famoso, admirado pelos demais, é que
pode compreender, verdadeiramente, o que é a vida.
Mas vamos ao admirável sermão de Manuel Bernardes:
“(…) Aqueles cantam, dali a pouco choram; estoutros
choram, daqui a pouco cantam; aqui se está enfeitando
um vivo, paredes meia estão amortalhando um defunto; aqui contratam, acolá destratam; aqui conversam,
acolá brigam; aqui estão à mesa rindo e fartando-se,
acolá estão no leito gemendo o que riram, e sangrando-se do que comeram…
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Lá vai um no seu coche com os pés sobre tela e veludo; atrás das rodas vai um pobre nu e descalço. Que
turba-multa é aquela que vai cobrindo os campos de
armas e carruagens?
É um exercito que vai a uma de duas causas, ou a
morrer ou a matar.
E sobre que?
Sobre que dois palmos de terra são de cá e não são
de lá. E que árvores são aquelas que vão voando pelas
ondas com asas de pano? São navios que vão buscar
muito longe cousas que piquem a língua para comer
mais, cousas que afaguem a pele, cousas que alegrem
os olhos, isto é especiarias, sedas, ouro, etc. Olhai o tráfego! Tudo ferve, tudo se muda por instantes. Se divertires os olhos, dali a nada tudo acharás virado. O rico
já é pobre, o mecânico já é fidalgo, o moço já é velho, o
são já é enfermo, e o homem já é cinzas. Já são outras
cidades, outras ruas, outra linguagem, outros trajes,
outras leis, outros homens…tudo passará!”
E para terminar, o que escreveu Guerra Junqueiro sobre a vida e o comportamento humano:
“O ponto essencial é não trazer grilheta.
Uma camisa branca, uma consciência preta.
Um ar pouco sério, um nome, algum dinheiro,
Eis tudo que se exige a qualquer bandoleiro
Para apresentar a farsa desta vida.
A virtude consiste em ter folha corrida.
A moral é um blague; apenas se suporta
Num drama ou num sermão; de resto é letra morta.”
(No Boulevard) - in “ Musa em Férias”.
Infelizmente…a vida é isto! Uma comédia ou farsa,
mutações de mascaras…Teatro. Vive-se a representar,
a jogar com palavras e ilusões, mentiras, hipocrisia e
meias verdades.
Assim rola a vida, como se não houvesse outra Vida…
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Santos e Pecadores
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

N

o final da década de 80 surgiu uma banda de música
em Portugal que teria bastante sucesso e difusão inclusive nos
anos 90. Denominada Santos e Pecadores, distinguia-se pela voz muita característica do
seu intérprete, Olavo Bilac. Mas não é de música que
vos quero escrever. É de um assunto mais triste pela
inevitabilidade num conflito a determinado ponto
não existirem inocentes, ou se quiserem, todos são
“santos e pecadores”.

A este ponto já devem imaginar que se trata do conflito israelo-palestiniano, que retomadas as hostilidades volta a fazer bastantes vítimas, mortais e outras
talvez piores, as que ficam feridas no corpo ou no espírito com a violência de parte a parte que ao mínimo
sobressalto sobressai daqueles povos. Sendo santos e
pecadores, não há como identificar inocentes.
Centrar num episódio, ou numa parte do episódio,
que ocorre atualmente ou de tantos outros que ocorreram no passado é deturpar a realidade que é bem mais
complexa do que a contabilização de vítimas de parte
a parte, ou de quantos roquetes são lançados de parte
a parte.
Há sim uma inabilidade política dos atuais líderes
de parte a parte em fazer progredir um processo que

Feliz Dia dos Açores

O

Dia dos Açores foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980, destinado a comemorar a açorianidade e a autonomia do
arquipélago. É a maior celebração religiosa e cívica
dos Açores.
A escolha da Segunda-Feira do Espírito Santo (também conhecida por Dia do Bodo ou Dia da Pombinha), isto é a segunda-feira imediatamente após a
festa religiosa do Pentecostes, alicerça-se no facto da
comemoração do Espírito Santo - em que se entrelaçam as mais nobres tradições cristãs com a celebração
da Primavera, da vida, da solidariedade e da esperança

-, constituir a principal festividade do povo açoriano.
Formado por pequenas comunidades isoladas durante séculos, o povo dos Açores manteve cultos e práticas
profundamente populares, totalmente enraizadas no
quotidiano que, apesar da crescente globalização, ainda mantêm um profundo significado, sendo um dos
traços da açorianidade. Entre essas práticas insere-se
esta comemoração, cuja vitalidade se alarga naturalmente a todos os núcleos de açorianos espalhados pelo
mundo, incluindo as comunidades de origem açoriana

no sul do Brasil, e que se exterioriza em celebrações
que são tão espontâneas e tão vividas quão intensas.
O culto do Espírito Santo nos Açores, resultado da
forte influência franciscana no arquipélago e da conjugação da visão histórica proveniente da ortodoxia
teológica cristã com a visão histórico-profética do
milenarismo de Joaquim de Fiore (formulado como
sagração da história), ganhou uma dimensão e um impacto sem paralelo.
A força do culto do Espírito Santo é tão grande que
deu ao catolicismo predominante nas ilhas um carácter
especial, tendo sido, inclusive, uma fonte de constantes
conflitos entre a
ortodoxia da igreja e as Irmandades
do Divino Espírito
Santo. Daí ser um
dos traços determinantes da cultura açoriana.
Assim, porque
é o mais popular
dos dias festivos
e de repouso e recreio em todo o
arquipélago, entendeu o parlamento açoriano
justo consagrá-lo
legalmente como
afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia
de vida e da sua unidade - base e justificação da autonomia política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente exercitam (prâmbulo do Decreto Regional n.º
13/80, de 21 de Agosto). (Wikipédia)
Este ano o Dia dos Açores é segunda-feira 24 de maio
de 2021 e em 2022 será no 6 de junho de 2022.
A todos os açoreanos de Montreal, e não só,... Feliz
Dia dos Açores da parte da direção do jornal A Voz de
Portugal e de Montreal.

CRÓNICAS

outros políticos, entretanto desaparecidos, iniciaram e
que tarda em ver uma consolidação que se faz necessária se se pretende uma pacificação da região.
À instabilidade política em Israel, haverá um aproveitamento político criando e desenvolvendo uma situação que une o povo israelita independentemente do
oportunismo de seu líder governamental, já envolvido
em alguns escândalos de corrupção.
Do lado palestiniano temos o Hamas, que centrando
a sua existência na eliminação do estado de Israel, cria
as condições perfeitas para justificar qualquer intervenção musculada por parte dos israelitas.
E assim se perpetua o sofrimento de populações, enredadas no oportunismo, na inabilidade e belicosidade
de líderes que há muito deveriam estar arredados da
intervenção política em ambos os lados. Daqui nasce
a importância de não cometermos o erro de nos situar
num lado ou noutro neste conflito de santos e pecadores.
Condenar a violência sim; deve-se sugerir, propor e
insistir num acordo que ambas as partes acatem rigorosamente, lideradas por verdadeiros homens de estado e não oportunistas políticos cujo objetivo é jogar
com as circunstâncias e com as populações em função
de seus interesses individuais de poder e ganância.

COMUNIDADE
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Feliz aniversário ao Sá e Filhos que festeja 46 anos de vida
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

E

sta linda história inicia-se com
Balbino Sá que nasceu na freguesia da Lombinha da Maia, Ilha
de São Miguel, Açores a 18 de Maio de 1941.
O Balbino começou a trabalhar muito novo a amoldar lenha. Nos tempos livres gostava muito de música,
tocava charamela nos bailes do Espírito Santo. Tinha
apenas 19 anos quando chegou ao Canadá no ano de
1960. Como todo o Açoriano que veio para o estrangeiro para fazer a sua vida, teve de trabalhar muito naquilo que era possível e que encontrou. No Canadá, no
ano de 1968, decidiu, em sociedade com o seu irmão
Octávio Sá, abrir uma mercearia.
Chamava-se Napoleon Grocery. Esta sociedade durou até ao ano de 1974. Neste ano os dois irmãos deci-

do filho, envolveu no negócio no início dos anos 90
e se adaptou muito rapidamente, à sua paixão são as
frutas, vegetais, queijos e charcutaria.
Até hoje ele se esforça para oferecer a melhor qualida-

de aos seus clientes. Benny, o terceiro filho, envolveuse nos anos 2000, foi muito inspirado pelos seus irmãos, que se dedicaram nesta empresa familiar. E,
com certeza, encontrou seu lugar nas importações e
peixes congelados.
Hoje em dia, Eddie e Benny são os pilares deste negócio, além da terceira geração, Jordan, Ryan e Megan
estão contribuindo, a sua maneira para o sucesso da
mercearia.
O Marche Sá e Filhos tem mais de 10 empregados em

diram separar-se e cada um seguiu rumos diferentes.
Foi então que no dia 18 de maio 1975 abriu a mercearia na esquina da St-Urbain e Villeneuve. Com o
decorrer do tempo e, sobretudo com a implicação dos
seus filhos, a mercearia passou a chamar-se Sá e Filhos.
A família cresceu com três rapazes Fernando, Eddy
e Benny. Depois podemos ver a nova geração Jordan,
Ryan, Amanda, Megan e o mais novo Jacob.
Nos anos 80 a segunda geração começou com o filho
mais velho Fernando, ainda muito jovem tornou-se
como o chefe da empresa familiar com a sua dedicação
e profisionalismo em negócio ele estava em cargo das
compras e do trabalho administrativo. Eddie, o segun-

vários aspeto económicos desta mercearia tal como o
talho, serviço de entrega ao domicílio e para as empresas de restauração, e muito mais.
Muitos os admiram por continuar esta aventura empresarial onde fazem de tudo para servir todos. Importando mesmo produtos importantes de Portugal para
a sua clientela e ajudando o mais possível a ter produtos fantasticos com um preço acessível.
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Surpresa,... Les Viandes Da Silva
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

A

minha primeira viagem à Cuba
foi em 2015, e foi derepente, no
primeiro dia de férias tive 50
chamadas de clientes, no segundo dia tive 70 cha-

É claro passaram-se muitos anos. Mas o sonho estava sempre lá e a semana passada, finalmente, os seus
sonhos foram realizados e abriram "Les Viandes Da
Silva" segunda-feira 10 de maio, situado no 8501 Saint
Denis em Montreal, na zona de Villeray.
Sexta-feira depois de ter um encontro com Honda
Montreal, pensei em eles e cheguei lá às 9h30.
A minha supresa foi de ver que a loja ardeu, na parte

COMUNIDADE
POEMA DA SEMANA

Vamos caminhando
A vida nos traz tantas!
Surpresas boas ou ruins.
Às vezes esperamos algo melhor.
Mas aparece a surpresa...
Que nos diz o não,
Quando esperávamos o sim.
E assim vamos caminhando
Por estradas
Ou caminhos muitas
Vezes desconhecidos
E sempre em busca do melhor,
Pois na terra não existe paraíso.
É uma procura permanente
Até porque
Não sabemos onde encontrar
A tal felicidade
Que se a encontrássemos talvez
Nunca precisaríamos reclamar.
Vivaldo Terres
FOTO DA SEMANA

madas, no terceiro dia fiquei no telefone todo o dia.
No quarto dia de férias disse a minha "Maria" que eu
não vou ter férias e pedi para desaparecer de Montreal,... Então a minha "Maria" achou um SUPER ESPECIAL, e, dois dias depois, fui à Toronto e depois
Cayo Coco, Cuba.
Nesta viagem encontrei, pela primeira vez, a família
Da Silva tal como o António e Diogo, e falaram dos
seus sonhos, que era ter a sua mercearia portuguesa.

atrás. Mais uma vez, fiquei muito triste por eles, porque eles trabalharam tanto para chegar a este ponto,
e em 4 dias, ardeu quase tudo. A única parte positiva
desta história é que os seguros vão pagar todos os estragos mas é difícil engolir que a loja estava tão bonita e com muito potencial. E, agora, vão dever esperar
para aranjar tudo e reabrir dentro alguns meses.
Boa sorte e força, estamos a espera das boas notícias
para a reabertura em breve.

CRÓNICA
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DIVERSIDADES PREOCUPANTES
HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

I

ndubitavelmente, assiste-se a um
autêntico desvaire
mundial. Seria sempre
um desenrolar previsível da fenomenologia social, porque a luta religiosa nunca deixou de estar presente, as
diferenças étnicas são uma realidade,
suportadas num passado de senhores
e de escravos, a liberdade, quase sem
responsabilidade, tem vindo constantemente a crescer e a ganância viu-se
fortemente acelerada pelo triunfo neoliberal e pelos efeitos da globalização.
Passou a (quase) valer tudo. Todas estas
realidades, lamentavelmente, viram-se
fortemente hipertrofiadas por via da
grande comunicação social, com particular ênfase para as televisões.
BOM SENSO
Com uma dose de bom senso verdadeiramente inesperada, o Ministro da Educação, Juventude e Desporto da França,
Jean-Michel Blanquer, proibiu o ensino
da designada linguagem inclusiva, uma
vez que, de acordo com a mais cabal lógica e forte evidência, a língua não deve
ser danificada. Tem a mais cabal razão,
esperando eu que se evite seguir entre
nós pela vereda que se preparava para
fazer caminho em França.

CARTAS MILITARES
O desvaire mundial referido ao início
deste texto também se nos apresenta
por via de cartas abertas, legais e assinadas ou ilegais e anónimas, subscritas
por grandes chefes militares, nos Estados Unidos, na França e em Portugal.
É, todavia, um mecanismo que parece
ter pés para andar e continuar, até por
outras paragens do mundo. É claro que
a estrutura militar tem de estar subordinada à autoridade civil e política, mas tal
pressupõe que as instituições funcionem
e tenham credibilidade aos olhos dos cidadãos. A carta ora surgida nos Estados
Unidos, defendendo que Donald Trump
é o Presidente legítimo e não Joe Biden,
corresponde, para lá de outros fatores,
àquela ideia que me levou a atribuir 5
% de probabilidade de poder Trump
ter saído vencedor das últimas eleições
para a Casa Branca. Em contrapartida, as
cartas dos militares franceses têm uma
fortíssima correlação positiva com a opinião dos franceses, mostrando a debilidade política de Macron e o perigoso e
incontrolável caminho político hoje a ser
prosseguido em França. Objetivamente, a França é hoje já um barco à deriva,
ajudando a fortalecer a ideia da impossibilidade europeia e do próprio funcionamento da democracia existente, para
mais encimada por um Presidente sem
real qualidade política. No fundo, um
borracho. Em Portugal continua presen-

te uma terrível dicotomia entre militares
e civis: a defesa das antigas províncias ultramarinas, por via da Revolução de 25
de Abril, terminou há menos de cinco
décadas... Passam os anos, e não há um
Ministro da Defesa que satisfaça os militares!! Haverá de convir-se que é muito
e é estranho. Percebe-se que o problema
não pode resultar só daquela conversa
sobre conceitos, mas é um facto que falta
um diálogo – até é simples de operar... –
adequado à obtenção da solução de que
se necessita e, bem vistas as coisas, falta o
essencial e primeiro: uma visão de grande estratégia para Portugal, no que ela
comporta em termos de estratégia para
as instituições militares.
CRIME CONTINUADO
Em Israel tudo não passa da continuação de uma mentira histórica, datada de
1948. Um Estado a quem tudo vem sendo consentido, desde a continuada violação do Direito Internacional Público,
ao terrorismo de Estado, aos homicídios
perpetrados em Estados terceiros – ler
MOSSAD – Os carrascos do Kidon, de
Eric Frattini –, em objetivos e indiscutíveis crimes de guerra, mesmo contra
a humanidade, e em fortíssimas aproximações a genocídio. Agora, até já com a
prática do Apartheid no interior de Israel. Esta mais recente agressão de Israel
à sua população de origem árabe, desalojando-a da zona oriental de Jerusalém,
está na origem dos novos massacres sobre palestinianos da Faixa de Gaza. E não
deixa de ser interessante, ainda hoje, assistir ao desplante de Joe Biden, apontando os ataques do Hamas como o mal deste problema! Imaginem-se os casos dos
Skripal, e o de Kashoggi, de parceria com
os mil e um praticados pelos homens da
Mossad e por todo o mundo. Nestes casos, bom, nem uma palavra, para lá das
usuais e sempre inúteis trocas diplomáticas. Olhamos Biden e ouvimo-lo dizer
que Israel tem o direito de se defender,
mas sem também exigir que Israel cumpra os deveres que lhe estão impostos
pela dita Comunidade Internacional e
pela sua legislação. Trata Israel e Gaza assim como os Estados Unidos trataram o
Japão em Hiroxima e Nagasáqui: a única
vez na História do Mundo em que uma
potência nuclear atacou outra que o não
era e estava à beira de um colapso coletivo e global. Hoje, são excelentes amigos.
Por fim, Joe Biden trata Benjamin Netanyahu como excelência, apesar de já
demandado pela justiça e acusado de
corrupção, mas olhando Vladimir Putin
sem nexo – talvez falta de saúde –, tal o
faz com Maduro e com quantos lhe convém. E de Guantánamo... nada. Enfim,
uma maravilha!
DO TRADICIONAL AO MODERNO
Parece que Franco, já com idade muito
avançada, terá dito para Nixon, por interposto enviado político: está bem, implantaremos a democracia, mas lá virão

também a corrupção, a liberdade sexual
a toda a prova e o triunfo do capitalismo
sem moral. Bom, parece que acertou.
Assim virá a dar-se com a Rússia, se
não estiver atenta ao mais recente massacre no Colorado: chegarão muitíssimos
outros, como o mais recente em Kazan.
A verdade é que o Presidente Vladimir
Putin não esteve com meias medidas:
mandou já rever a legislação sobre uso e
porte de arma. Bom, Putin, de facto, não
tem nada de bronco.
TENSÃO ALTA E DESCARGA
Esteve manifestamente mal o promissor dirigente do PS, João Galamba. É
verdade que o programa Sexta às 9, de
um modo muito geral, não tem grande
interesse, dado que se sabe de antemão
ser enorme a probabilidade de se voltar
a ouvir dizer mal do PS, digamos assim.
A uma primeira vista, se algo está mal, a
culpa é do PS. Se não por razões de hoje,
por outras já mais antigas. Portanto, porquê perder tempo com dislates sobre o
que não tem assim grande qualidade?
DAS SONDAGENS À DOR DE CABEÇA
Sucedem-se as sondagens e, por igual,
as dores de cabeça e as mais diversas
perplexidades. Sem modelo explicativo
à portuguesa, os nossos analistas deitam
agora mão da ideia de que tal se tratará
de uma regra geral, agora reconhecida
por via empírica, para quantos se viram
atingidos pela pandemia da COVID.
Simplesmente, este modelo explicativo
suscita uma curiosidade: e se tudo assim
continuar já sem a pandemia – a da COVID, claro – em ação? O funcionamento
da nossa democracia mostra muito da
nossa maneira de ser: fruto da Geringonça, alcançou a nossa mão o belo pássaro
que a anterior Maioria-Governo-Presidente sonhou destruir, pelo que só um
povo sem nexo iria agora deixar escapar
a rica ave para se deitar atrás de duas outras que pudessem passar... Desinteressados da democracia, sim, tolos é que não.
RESCALDO À PORTUGUESA
Bom, teria sempre de ser Eduardo Cabrita. A festa do Sporting correu mal,
pelo que a culpa, nas bocas da Direita e
da Extrema-Direita, foi de Eduardo Cabrita. Mas, e se tivesse tudo corrido na
melhor? Bom, teria de haver culpa de
Eduardo Cabrita, porque até poderia ter
corrido mal. A prova de que assim é está
neste recente derby da Luz, em que tudo
correu sobre rodas. Darão a Direita e a
Extrema-Direita os parabéns a Eduardo
Cabrita e a Fernando Medina? Claro que
não: por um lado, impõe-se engraxar a
PSP – não precisa disso; por outro lado,
se correu bem, mais não fez que o seu dever. É um modo de pensar que me traz
à mente o que Mary L. Trump conta do
seu avô paterno: só os erros e os fracassos justificavam punições e humilhações,
para os êxitos apenas o silêncio. Bom, Joe
Trump morreu na pior das senilidades...
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FAMA
MORREU A ATRIZ MARIA JOÃO ABREU: Maria João Abreu morreu quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, avança a SIC Notícias. A atriz estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde o passado dia 30 de abril. Maria João Abreu sentiu-se mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC, e primeiramente foi assistida
pelo colega José Mata, nos camarins. Depois foi transferida para o hospital. De acordo com João de Carvalho, a colega e amiga sofreu "dois aneurismas". Em conversa
com o Fama ao Minuto, José Raposo assumiu, na semana passada, que a situação era "muito complicada", estando incondicionalmente ao lado dos filhos nesta fase
difícil. O ator foi casado com Maria João Abreu, de quem se separou em 2008. e com quem teve dois filhos Ricardo e Miguel Raposo. No passado domingo, 9 de abril,
Dulce Guimarães revelou que Maria João Abreu iria ser retirada do coma induzido, tendo deixado na altura uma carinhosa mensagem de força à amiga. Durante esta
semana, a artista terá apresentado melhorias, notícia que foi comentada por Rita Pereira. No entanto, acabou por não resistir e morreu.

'WandaVision' foi a grande vencedora
nos MTV Movie & TV Awards
A
cerimónia MTV Movie & TV Awards voltou a decorrer, este domingo, depois de um
ano de interregno, por causa da pandemia
do novo coronavírus, e em grande destaque esteve
a série 'WandaVision', criada para o Disney+ por
Jac Schaeffer, com base nos personagens da Marvel
Wanda Maximoff e Vision.
A minissérie, cujos eventos decorrem pouco depois
do final de 'Avengers: Endgame' (2019), debruça-se
sobre temas bastante sérios - ainda mais pungentes em
ano de pandemia - numa estória que reveste o cânone

da Marvel com a "magia da televisão".
Além do prémio de melhor série, 'WandaVision' valeu o prémio de melhor interpretação a Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), de melhor vilão
a Kathryn Hahn (Agatha Harkness) e de melhor cena
de luta.
A Disney + recolheu ainda dois prémios para a minissérie 'The Falcon and the Winter Soldier', também
uma continuação dos eventos pós-'Endgame', mas
desta vez versando sobre os personagens atrás mencionados.
No que diz respeito ao cinema, o grande vencedor foi o
romance juvenil 'To All The
Boys: Always And Forever', a
que pode assistir na Netflix.
Nota ainda para a melhor
performance num filme, cujo
prémio foi atribuído ao malogrado ator Chadwick Boseman, pelo drama 'Ma Rainey's
Black Bottom', que também
pode ver na Netflix. Boseman,
sublinhe-se, morreu no ano
passado aos 43 anos de idade,
vítima de cancro.

OS VENCEDORES:
Melhor filme: To All The Boys: Always And Forever
Melhor série: WandaVision
Melhor herói :Anthony Mackie
(The Falcon And The Winter Soldier)
Melhor interpretação numa série:
Elizabeth Olsen ('WandaVision')
Melhor novo talento: Regé-Jean Page (Bridgerton)
Melhor beijo:
Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)
Melhor interpretação em comédia:
Leslie Jones (Coming 2 America)
Melhor cena de luta: Wanda vs. Agatha (WandaVision)
Melhor dupla: Anthony Mackie e
Sebastian Stan (The Falcon And The Winter Soldier)
Melhor vilão: Kathryn Hahn (WandaVision)
Melhor interpretação em terror/suspense:
Victoria Pedretti (The Haunting Of Bly Manor)
Melhor momento musical:
Edge Of Great (Julie And The Phantoms)
Melhor interpretação num filme:
Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
Génio da comédia: Sacha Baron Cohen
Prémio geração: Scarlett Johansson

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Um serviço sensacional para a comunidade
Agências de viagens

Mercearias

Seguros / Financeiros

Renovações

JES RENOVATIONS

Associação dos Pais

T.: 514.495.3284

Associação Nossa Senhora de Fátima

T.: 450.681.0612

Associação Portuguesa do Canadá

T.: 514.844.2269

Associação Portuguesa de Lasalle

T.: 514.366.6305

Associação Portuguesa de Ste-Thérèse

T.: 450.435.0301

Associação Saudades da Terra Quebequente T.: 514.237.3994

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

RBQ: 5599469301

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

4057 Boul. St-Laurent

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

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 Montreal

T.: 514.619.5932

Festival Portugal Internacional de Montreal

T.: 514.923.7174

Liga dos Combatentes

T.: 514.844.1406

Sport Montreal e Benfica

T.: 514.273.4389

IGREJAS

Missão Santa Cruz
Missão de Nossa Senhora de Fátima

FILARMÓNICAS
EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Divino Espírito Santo
Portuguesa de Montreal

GRUPOS FOLCLÓRICOS

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

60 anos
ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

Monumentos

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

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

SEGUROS

PLANO POUPANÇA

Doença Grave - Reforma - Investimentos
- REER-CELI
Invalidez | Vida
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SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Seguros / Financeiros

SUDOKU

Padaria

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

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

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Contabilista

Importador

CRUZADAS

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

assure-toi.ca

Notários

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

Campinos do Ribatejo
Cana Verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Praias de Portugal

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS
Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

60 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes

8

HORIZONTAIS: 1 - Dezanove anos depois, sagrou-se campeão. Tribunal
Constitucional. 2 - Forma que a Web utiliza para especificação dos endereços na Internet (Uniform Resource Locator). Meter dentro de latas. 3 - Onde
Israel e Hamas intensificam conflito. Linda. 4 - Fileiras. Prefixo (três). Autoridade Tributária e Aduaneira. 5 - Variante do pronome “o”. Molibdénio (s. q.).
Sódio (s. q.). 6 - Engordura. Sofrer. 7 - Acreditar. Santuário de (...), onde as
celebrações foram limitadas a 7500 pessoas. 8 - Letra grega correspondente
a n. Preposição que designa limite. Ave pernalta corredora. 9 - Remessa.
Vasilha com asas (regional). 10 - Coisa horrível. Exprime por palavras. 11 «Queijo com pão, faz o homem (...)». Cheiroso.
VERTICAIS: 1 - Que diz respeito à barriga da perna. Conselho Nacional de
Educação. 2 - Presidente da República (abrev.). Onde acontece o festival
literário Livros a Oeste. 3 - Courela de terreno. Símbolo de nordeste. Adejo. 4 - Elas. Ser infiel a. 5 - Epiderme, especialmente a do rosto. Símbolo
de miliampere. Segmento de tronco de árvore. 6 - Inerente. Crença. Sufixo
nominal que traduz a ideia de semelhança ou origem. 7 - Sufixo Internet
(Holanda). Parte mais larga e carnuda da perna das reses. Argola. 8 - Os dos
políticos e dos órgãos de soberania ficam fora do regime de prevenção da
corrupção. 9 - A ti. Entusiasmado. 10 - Unidade monetária da Samoa. Amante fiel (fig.). 11 - Abertura pela qual o vulcão expele as lavas. Oportunidade.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Baba de camelo com bolacha

INGREDIENTES:
6 ovos
1 lata de doce de leite
ou leite condensado cozido
½ pacote de biscoito maria (100 g)
MODO DE PREPARO:
1: Peneire as gemas para uma tigela, filtrando a 'película' amarela na peneira, para eliminar o cheiro e gosto
de ovo. 2: Bata as gemas com o doce de leite ou com o
leite condensado cozido até virar um creme liso. Pique
as bolachas e envolva metade delas nesse creme de
baba de camelo. 3: Pouco a pouco incorpore as claras
no creme, em movimentos envolventes para não perder o ar e conseguir uma baba de camelo areada. Para
isso use uma espátula ou fouet. 4: Reserve sua baba
de camelo com bolacha na geladeira por 1 a 2 horas
e, no momento de servir, polvilhe a restante bolacha
moída. Prove e temos a certeza que você vai gostar!

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

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

RUI MANUEL
AVEIRO BETTENCOURT
1959-2021

Faleceu en Montreal no dia
10 maio de 2021 o Sr. Rui
Manuel Aveiro Bettencourt
com 62 anos de idade
natural de Santa Cruz da
graciosa.
Deixa na dor a sua filha
Sabrina (Kenny). Seus
netos Adamo e Lyvia. Seus
Irmã fernanda (Manuel),
Raúl (Fátima), assim como
familiares, sobrinhos/as e
amigos/as.
Servicos Funebres:
Magnus Poirier inc
7388 Boulevard Viau
Saint-Léonard, QC H1S 2N9
Devido a situação atual com a pandemia a família celebrou este momento solene em privacidade. A família
vem por este meio agradecer todas as pessoas que se
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter
uma ideia do trabalho a fazer
www.swdla.com

Companhia em paisagismo está a procura
de empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

VA

Varina
Aluminum Inc.

Precisa-se de homens para trabalhar
numa fábrica de alumínio

Tel.: 514-362-1300

ESTAMOS A PROCURA DE EMPREGADOS
PARA O NOSSO RESTAURANTE

- Empregado de mesa
- Empregados ao balcão
- Assistente cozinheiro
514-729-9494

enviar cv ao info@ocantinho.ca

Empresa de construção civil precisa de empregados 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

Estamos a procura de empregados para os nossos restaurantes. Temos várias tarefas tal como
empregado de balcão, assistente chefe ou mesmo
grelhador. Seria uma mais valia se tens experiência. 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

Procuramos uma senhora para ajudar com a limpeza
doméstica da nossa casa. Vivemos numa casa com 4
quartos e 3 casas de banho em Pierrefonds, perto da estação ferroviária Sunnybrooke. 120$ por dia duas vezes
por mês.
Pessoas interessadas nesta oportunidade devem ligar
para 514-299-8572 e pedir para falar com a Tanya.

EMPREGOS

Precisa-se de um
cozinheiro para trabalhar
a tempo inteiro ou parcial.
www.rotisserieportugalia.ca
T.: 514 282.1519
OFERTA DE SERVIÇOS

ENTRETIEN PAYSAGER
PROCURA-SE HOMENS PARA TRABALHAR NO
JARDINS E CORTAR ERVAS, ETC.

CONTACTAR CARLOS
514-821-4346

Precisa-se de padeiro com
experiência para uma Padaria em
Laval. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
Restaurant no Plateau procura
cozinheiros e empregados de mesa
a tempo inteiro ou parcial
para uma Churrascaria
Pode telefonar para
514-277-7676

EU SOU ESPECIALIZADA PARA TOMAR CONTA
DE PESSOAS IDOSAS, MUITA CARRINHOSA E DE
CONFIANÇA.

LENA: 514-820-5331

VENDE-SE
VENDE-SE MÁQUINA INDUSTRIAL OVERLOCK.
PODEM ME CONTACTAR

514-729-5727

ALUGA-SE

ALUGA-SE GRANDE 51/2 EM ANJOU RENOVADO
CHÃO DE MADEIRA, COZINHA, CASA DE BANHO PERTO DA IGREJA, ESCOLA, UMA LINDA
ZONA MUITA TRANQUILO.
DEVE FALAR UM POUQUINHO
FRANCÊS OU INGLÊS. 514-895-8702

PRECISAMOS DE EMPREGADO
ENGAJAMOS JÁ!
OFERECEMOS 1897/H
com Seguro de Grupo|RRSP
HOMENS E MULHERES COM EXPERIÊNCIA
PARA A LIMPEZA DE ESCRITÓRIOS
Envie O seu currículo POR E-MAIL
sandrag@saronet.com,
POR FAX: 450-978-9664
ou LIGUE PARA 450-978-0990 das 8h30 e 16h30.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

CRÓNICA
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CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Vitória. Amor: Aprenda a dar mais de si
aos outros! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser
precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros,
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Haverá um clima romântico intenso na sua relação
afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Aprenda a relaxar. Dinheiro: Não arrisque em
negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático. Amor: Quebre a rotina com a pessoa amada. Saúde: Não se esforce
demasiado, pense mais em si. Dinheiro: Está favorecido
e por isso as suas ideias serão bem acolhidas. Números
da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que
significa Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá estar sujeito a maior pressão. Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar as mudanças de
humor para que elas não interfiram no seu trabalho.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de
tudo o que o prejudica e que está a mais dentro de
si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo.
Dinheiro: As suas capacidades poderão trazer-lhe bons
resultados no trabalho.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7
VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Dê mais de si aos outros e
deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico para relaxar.
Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1
BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: É provável que
atravesse um período um pouco conturbado. Viva
de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade
e das suas energias pois poderá ficar exausto. Dinheiro:
Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber
aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas,
que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor:
Aproveite bem todos os momentos a dois. Saúde:
Poderá sentir alguma fadiga. Descontraia mais! Dinheiro:
Conserve os seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: Faça um jantar romântico
para a sua cara-metade.
Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros e os
seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura
que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Se partilhar os seus
problemas com alguém em quem confia verá que
se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente se
o comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período
em que terá segurança financeira.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Madre Teresa, defensora
do povo dos Açores
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

P

ela cópia da carta enviada por
Madre Teresa da Anunciada a
D. João V, pedindo-lhe para
retirar as novas taxas alfandegárias
sobre o açúcar e remetendo-lhe o ceptro de flores e
aljôfar que fazia parte da Venerada Imagem do Santo Cristo, podemos perceber que a conhecida Freira
do Senhor Santo Cristo foi uma grande defensora do
povo açoriano.
Trata-se de uma carta entregue pelo Secretário de
Estado, por intermédio do Conde da Ribeira Grande,
composta por três folhas, sem data. No entanto, na autobiografia de Madre Teresa diz-se ser de 1725, sendo
o pedido deferido pelo Rei, em Setembro desse ano. A
boceta bordada com a medida do Senhor Santo Cristo
e a cana antes colocada na mão da sagrada Imagem, alfaias religiosas muito apreciadas e estimadas pelo casal
real, foram determinantes para a decisão do Rei, coisa
que nem os maiorais dos Açores, designadamente D.
José da Câmara Teles, 13.º Capitão do Donatário e 4.º
Conde da Ribeira Grande, conseguiram obter.
Pouco ou nada se tem falado acerca de Madre Teresa
da Anunciada como grande benfeitora do povo açoriano, pelo que importa, no dia em que se faz memória
do seu falecimento, enfatizar este facto, que em defesa
do povo micaelense e dos Açores em geral, levou-a a
insistir junto do Rei D. João V para a imperiosa necessidade dele retirar as fintas de açúcar de que nestas
ilhas os pobres e ricos padeciam. Sobretudo o povo sofrido que enfrentava uma pandemia e com as pesadas
taxas alfandegárias do açúcar, cominavam em fome e
pobreza, pois não podia pagar a subida do imposto.
Ela foi muito persistente até obter aquela graça do
Rei e não quis pedir só para o Convento da Esperança, como alguns a aconselhavam, mas pediu para todo
o povo dos Açores. Aqui se depreende a grandeza de

alma desta Freira, natural da Ribeira Seca da Ribeira
Grande, que hoje dia 16 de maio, se assinala a data que
faleceu, o dia após a memorável festa da Ascensão, que
ela tudo fez para celebrar com grande pompa.
Com orações e lágrimas acompanhou esta intercessão em favor do povo açoriano, assim continuando
por vários meses e não lhe faltaram escárnios e zombarias pelo seu arrojo de escrever ao Rei, mas pelo seu
povo o fizera, até que a 13 de setembro de 1725 a finta
foi tirada por D. João V, conhecido pelo cognome de
Magnânimo. Uma justa reivindicação do povo açoriano que ela tão bem soube interpretar, ganhando muita
força o seu magistério de influência, conseguindo outras façanhas, como é exemplo o facto do Conde do
Rio de Janeiro ter sido deportado para a ilha Terceira e
ter alcançado o perdão real pela intercessão de Madre
Teresa da Anunciada que com arrojo escreveu ao Rei
de Portugal.
Por isso, não deveremos deixar de invocar as bênçãos do ECCE HOMO e lembrar o nome desta Freira
que impulsionou a devoção ao Senhor Santo Cristo
dos Milagres e que faleceu com fama de santa e tinha
um grande amor e veneração pela Maria Santíssima, a
quem chamava a Gloriosíssima Senhora e foi inaudito
exemplo de virtudes heróicas.
Na sua autobiografia, Madre Teresa diria,” não ignoro
que Deus quer que se dê toda a devoção às Suas imagens, e nesta principalmente por Lhe servir tantos anos
de custódia, assistindo em Seu divino peito, e queria
ser venerado, pois o meu Tudo sempre Se queixava do
pouco respeito com que as Suas esposas O trataram
tantos anos, até assumir esse encargo”.
Por isso, a festa do Senhor Santo Cristo passou, desde então, a constituir um momento celebrativo forte
da sociedade, sobretudo da micaelense e até mesmo
da diáspora açoriana. É uma afirmação de identidade e de sentido de pertença, um regresso às raízes e a
busca do transcendente. Por outro lado, a evocação da
data do desaparecimento desta clarissa do Concento
da Esperança estimula-nos à redescoberta dos valores
fundamentais e autênticos, neste momento de crise
devido a esta pandemia, instigando-nos a olhar para
o lado e ajudar os que mais necessitam a enfrentar a
dor ou aflição. Será esta a forma de celebrarmos esta
data, tal como em 1738, logo após as festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres, que este ano ficará para os
anais, pela sua não realização pela segunda vez na sua
história. Com Madre Teresa da Anunciada a sociedade
açoriana passou a ficar profundamente marcada pela
devoção ao Ecce Homo e, tal como acima se referiu,
ela foi uma paladina do interesse de todos os açorianos, junto da coroa portuguesa e até por isso merece
ser lembrada por tal feito histórico.

AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que
significa Conclusão.
Amor: Organize um convívio em que possa reencontrar os seus amigos, com as devidas distâncias e em
segurança.
Saúde: Mantenha a calma através da meditação. Dinheiro: Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42
PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si
próprio. Assuma o poder sobre a sua vida.
Saúde: Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos, fazem muito bem ao cérebro.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para
não deixar o barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593
514299-1593
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A Importância do Sal
BRYAN SA PIMENTEL
fullbodyathletics@gmail.com
Cronista sobre a saúde física
Prop.: Fullbody Athletics

O

sódio ou sal é um mineral controverso. Na América do Norte,
é um alimento básico na nossa
dieta, às vezes a ponto de se tornar venenoso. Embora existam 14 minerais essenciais que devemos
consumir todos os dias, o sódio está fora de toda importância.
Neste artigo, revisaremos os benefícios do sódio, qual
sal é o melhor e quanto precisamos na nossa dieta diária.
BENEFÍCIOS DO SÓDIO
(1) Pode reduzir a pressão arterial
Uma dieta baixa em sódio pode ajudar a reduzir a
pressão arterial de forma significativa. Numa estudo
recente demonstrou que mesmo uma redução modesta no sal pode levar a uma redução na pressão arterial
em pessoas com níveis elevados e modestos.
(2) Pode ajudar a diminuir o risco de câncer
Demonstrou-se que altos níveis de sal aumentam o
risco de câncer. Em uma revisão de 75 estudos para
mais de 6.300.000 pessoas, descobriu que para cada
aumento de cinco gramas de sal na dieta por dia pode
causar câncer de estômago em 12%.
Por outro lado, descobriram que níveis mais baixos
de sal nos protegem do câncer.
(3) Melhora a qualidade da dieta
Se alguém decidir comer menos sal, consequentemente deve comer menos alimentos processados e

embalados, que não só contêm sais prejudiciais à saúde, mas também açúcar e conservantes.
Qual sal é o melhor?
Nem todos os sais são iguais. Embora possamos nos
aprofundar em cada sal os seus benefícios, vamos concentre-se no sal marinho e no sal-gema.
O sal marinho é criado pela evaporação da água do
mar / oceano ou da água de lagos de água salgada. Depois que a água evapora, o sódio e o cloro são deixados
para trás, junto com outros minerais. Esses minerais
podem incluir magnésio, potássio, cálcio e estronco.
No entanto, a qualidade do sal marinho depende da
qualidade da água do mar. Se a água do mar estiver
contaminada, o sal seguirá o exemplo.
O sal-gema vem de sais que são extraídos, seja por
meio de escavação ou depósitos subterrâneos, ou por
meio de mineração de solução. A mineração de solução envolve a escavação de um poço acima dos leitos
de sal, com injeção de água doce e bombeamento de
salmoura para a superfície. Sal rosa ou sal do Himalaia, deve ser o sal de escolha por causa da sua alta
quantidade de minerais e pureza.
Quanto sódio precisamos?
Acredite ou não, a nossa relação com o sal é tóxica.
O adulto norte-americano médio consome algo entre
2.900 e 3.500 miligramas de sódio por dia, e a maior
parte desse sódio vem do sal, incorporado em alimentos processados e pré-embalados ou adicionado aos
alimentos à mesa. O sal de mesa comum, é claro, é
composto de sódio e cloreto, com 40% da composição
proveniente do sódio.
Em geral, de acordo com diretrizes recentes, uma
ingestão adequada de sódio é de cerca de 1.500 para
homens e mulheres com idades entre 9-50; 1.300 mi-
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ligramas para idades 51-70; e 1.200 miligramas para
idades acima de 70 anos.
Finalmente, o sal em pequenas quantidades e fornecido de boas fontes é essencial para a vida e é um mineral importante para o consumo do nosso corpo. Se
você tiver alguma dúvida, pode enviar-me um E-Mail:
fullbodyathletics.com
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19 anos depois, o Sporting Clube
de Portugal é campeão nacional

O

s "leões" bateram o Boavista por 1-0 e conquistam a liga portuguesa a duas jornadas
do fim. A equipa comandada por Ruben
Amorim quebra um jejum que durava desde 2001/02
e de forma (para já) invicta.
11 de maio de 2021: o Sporting volta a sagrar-se campeão nacional, 19 anos depois da última conquista
(2001/02). Os "leões" bateram o Boavista por 1-0, com
golo de Paulinho aos 36 minutos e sucedem ao FC
Porto no trono de campeão, a duas jornadas do fim da
liga. O Sporting conquistou o 19º título de campeão
nacional. No arranque deste campeonato, as casas de
apostas davam 3% de probabilidade do Sporting ser
campeão nacional...

JEJUM DE 19 ANOS
Na viragem do século e do milénio, o Sporting entrou
a todo o gás e parecia que iria inverter a escassez de
títulos nos anos 80 e 90. O Sporting impediu o "hexa"
do FC Porto em 2000 e conquistou o título também
em 2002 (Boavista foi campeão em 2001). No entanto,
passaram-se 19 anos...

Desde essa conquista de 2002, o Sporting teve sete
presidências diferentes: Dias da Cunha (2000-2005),
Soares Franco (2005-2009), Eduardo Bettencourt
(2009-2011), Godinho Lopes (2011-2013), Bruno de
Carvalho (2013-2018), Torres Pereira (Comissão de
Gestão, 2018) e Frederico Varandas. Pelo balneário
passaram 21 treinadores, como Paulo Bento, Leonardo Jardim, Marco Silva e Jorge Jesus e jogadores como
Liedson, Rui Patrício, João Moutinho, Nani, William
Carvalho, Adrien Silva, Bruno Fernandes e tantos outros que não conseguiram ser campeões pelo Sporting.
BATER NO FUNDO
Em 2018, rebentou uma crise sem precedentes no
Sporting. O presidente era Bruno de Carvalho, o treinador era Jorge Jesus e a 15 de maio desse ano, um
grupo de alegados adeptos do Sporting decidiram invadir a Academia do clube, em Alcochete e deixaram
a marca em staff técnico e nos jogadores que estavam
no balneário.
Um verdadeiro atentado que deixou o futebol portu-

guês de boca aberta e que correu o mundo inteiro. No
verão desse ano, inúmeros jogadores decidiram deixar
o Sporting assim que fosse possível. O Sporting tinha
acabado de bater no fundo. Bruno de Carvalho terminou o mandato, foi expulso de sócio e proibido de se
recandidatar. Nas eleições, a 8 de setembro de 2018,
levou a melhor um homem que já estava no Sporting
desde 2011, como médico do clube. Frederico Varandas, já madrugada a dentro, ganhou e abraçou o projeto como "o desafio mais importante" da sua vida.

RECONSTRUÇÃO
A primeira época não correu muito bem, nem muito
mal. Em 2018/19, o Sporting venceu a Taça de Portugal e revalidou a conquista da Taça da Liga. Na liga,
ficou-se pelo 3º lugar e falhou o acesso à Liga dos Campeões. O primeiro treinador contratado por Varandas
foi Marcel Keizer, que ainda chegou a comandar a
equipa na primeira metade da época 2019/20. Entretanto, saiu no último dia do mercado de verão e entrou
Silas para o comando técnico do Sporting. A experiência também não correu bem e Lionel Pontes orientou

(de forma interina) a equipa leonina.
O Sporting não vivia num mar de dinheiro, nem lá
perto. Vendeu Bruno Fernandes para o Manchester
United por 55 milhões de euros (+25 milhões por objetivos) e ficou com cerca de 40 milhões nos cofres (o
restante foi gasto em comissões). Mas Frederico Varandas queria fazer um "all-in" num treinador, numa
altura em que já era contestado nos jogos em casa do
Sporting. Em março de 2020, poucos dias antes da
paragem do campeonato devido à pandemia da Covid-19, Varandas foi ao Braga "roubar" Ruben Amorim. Pagou (não de imediato) a clausula de rescisão e
trouxe o antigo jogador do Benfica - e adepto assumido do clube encarnado - pela quantia recorde de 10
milhões de euros! Os adeptos cairam "em cima" do
Presidente, depois de um investimento histórico num
treinador que ainda hoje não concluiu todos os níveis
necessários para treinar uma equipa de futebol sénior
de primeira divisão.
Instalou-se a pandemia e o futebol ficou em "stand-by". A primeira liga regressou no início de junho e

o Sporting terminou o campeonato em 4º lugar. Esta
época, arranque em falso, com a eliminação precoce
na qualificação para a Liga Europa, com uma goleada em casa sofrida perante o LASK Linz, da Áustria.
Nas taças internas, o Sporting foi eliminado da Taça
de Portugal, pelo Marítimo, nos oitavos de final. No
entanto, conquistou a Taça da Liga, na final frente ao
Sporting Clube de Braga, antigo clube de Ruben Amorim.
Entretanto, na liga portuguesa, passaram-se seis jornadas e o Sporting subiu ao 1º lugar, de onde nunca
mais viria a sair. Em 32 jornadas, o Sporting somou 25
vitórias e sete empates, e conquistou o título de forma
invícta, feito histórico no clube de Alvalade. A espera
terminou...
FUTEBOL PRAGMÁTICO
Tantas foram as épocas que o Sporting era "acusado" de jogar futebol ofensivo e de não ganhar nada.
Ora este ano, Ruben Amorim não complicou. Pediu
os jogadores que pretendia - dentro do possível para
os cofres leoninos - e manteve-se fiel ao sistema tático
3x4x3. Compreendeu as limitações individuais e
reforçou as qualidades com um grande entruzamento, esforço e comprometimento tático coletivo. Adán protegeu a baliza, Coates comandou a
defesa, Palhinha controlou o meio-campo, Nuno
Mendes e Porro deram asas à equipa e Pedro Gonçalves foi um goleador de equipa grande. Mesmo
um "pote" de surpresas...
Em 32 jornadas disputadas, o Sporting venceu
pela margem mínima 12 jogos. Sorte, estrelinha?
Competência. No duelo direto com os dois rivais,
empatou dois jogos com o FC Porto e venceu em
casa o Sport Lisboa e Benfica. O Sporting tem a
melhor defesa do campeonato, com 15 golos sofridos e o 3º melhor ataque da prova, com 57 golos
marcados.
"POTE" CHEIO DE GOLOS
Pedro Gonçalves, apelidado de "pote" no futebol
português, é o melhor marcador da equipa leonina. O avançado de 22 anos brilhou no Famalicão
na época anterior e o Sporting desembolsou 6.5€
milhões de euros para contratar o jogador. Em 34
jogos oficiais, Pedro Gonçalvez fez 18 golos e cinco assistências.
CAPITÃO COATES
Ao fim de cinco épocas ao serviço do Sporting, Coates "saiu da toca" e afirmou-se como o patrão da equipa, um líder de balneário e um goleador nos minutos
finais. Nas épocas anteriores, Coates chegou a ser alvo
de chacota dos adeptos, devido a autogolos e penáltis
cometidos. Mas este ano, o defesa-central uruguaio
veio de cabeça limpa, beneficou do esquema tático de
Ruben Amorim (3-4-3) e transformou o seu futebol.
Na liga, marcou cinco golos que valeram muitos pontos ao Sporting. Quando o Sporting se encontrava em
desvantagem ou empatado, lá ia Coates para a grande
área, na missão de salvação.
Uma última palavra para Frederico Varandas. Afinal,
foi um médico militar, com a ajuda de um treinador
ainda na "escolinha", que ressuscitou e voltou a dar
vida a um leão que estava moribundo, ferido e que não
mais era o rei da "selva"...
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BENFICA 4-3 SPORTING

Orgulho e Glória frente a frente no Estádio
da Luz, Benfica venceu o clássico mas o
leões não sairam de braço cruzado

M

uito do que se passou no dérbi foi escrito
na primeira parte. Benfica agressivo, ligado ao jogo e um Sporting longe dos níveis
de concentração exigidos para um jogo destes.
No 1-0, apontado por Seferovic aos 12 minutos, ficou
à vista a maior das fragilidades do Sporting durante
a tarde. Sem João Palhinha e João Mário de início, o

meio-campo leonino foi demasiado permeável nos 45
minutos iniciais. Daniel Bragança e Matheus Nunes
não foram só curtos para fazer face à fúria encarnada;
fora curtos, sobretudo quando Pizzi explorava o corredor central para dar superioridade numérica.
Até se colocar em posição confortável, a equipa de
Jorge Jesus passou por raros percalços, sobretudo em
situações de controlo de profundidade.
Pizzi. Pizzi. Pizzi.
Três vezes, porque o capitão dos encarnados jogou
por três. Depois de ter descoberto Seferovic no 1-0,
assinou o segundo com um toque de classe após assistência de calcanhar de Everton e bateu o canto que
originou o 3-0 de Lucas Veríssimo. Tudo isto em 37
minutos de ampla superioridade encarnada.
A melhor notícia para o Sporting nos 45 minutos iniciais trouxe-a Pedro Gonçalves. O melhor marcador
dos leões esta época reduziu já em tempo de compensação e alimentou a esperança do campeão para a etapa complementar.
Por essa altura já se sabia que João Mário e Palhinha,

lançados para aquecimento logo após o 3-0, iriam
a jogo no regresso dos balneários e aproximariam a
equipa de Ruben Amorim da sua melhor versão, não
obstante as baixas importantes de Porro e Feddal.
O Sporting, que deu três de avanço, não esteve longe de uma recuperação de contornos épicos. O que
está em consonância com a alma leonina nesta época
e mostra, já agora, que o Benfica
está longe de ser, ainda hoje e depois da tempestade entre janeiro
e fevereiro, uma equipa fiável.
No regresso dos balneários, o
Benfica repôs para três a vantagem. Matheus Nunes, que baixou para o lugar de João Pereira,
foi ultrapassado por Grimaldo e
cometeu um penálti desnecessário quando parecia ter o lance
controlado. Seferovic fez o 4-1 e
voltou a distanciar-se de Pedro
Gonçalves, que aguçou o interesse do dérbi também por aí. Já
depois de ver uma bola no ferro
na baliza de Helton Leite, e talvez
a notar que o Sporting crescia a
olhos vistos na zona intermediária, Jesus lançou Gabriel para o lugar de Taarabt. Ainda que mais próximo
do médio alemão, o brasileiro esteve longe de ser um
auxílio precioso e os encarnados continuaram a perder batalhas atrás de batalhas. Nuno Santos reduziu
para 4-2 e Pedro Gonçalves fez o 4-3 na conversão de
uma grande penalidade após ser carregado na área por
Lucas Veríssimo. Faltavam 12 minutos para os 90 e o
dérbi passou, num ápice, de decidido a relançado.
Depois de uma primeira parte para esquecer, o Sporting puxou dos galões de campeão. Chegou-se à frente e fez peito feito a uma águia assustada. Pote esteve
perto do hat-trick e do empate, Coates acabou o jogo
a avançado e o Benfica declaradamente em contra-ataque.
O campeão tentou, mas caiu ao fim de 33 jornadas.
Não apaga a Glória de uma época (quase) imaculada,
mas o rival mostrou Orgulho num dérbi com contornos bipolares e que, por isso, transbordou de emoção.

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

82
77
73
63
50
43
43
40
40
40
39
36
35
34
33
31
31
25

RESULTADOS

14/05 P. Ferreira 0-2 Gil Vicente
SC Braga 2-1 Moreirense
15/05 Farense 1-0 CD Tondela
Boavista 1-0 Portimonense
Benfica 4-3 Sporting
Rio Ave 0-3 FC Porto
16/05 FC Famalicão 3-0 Nacional
Belenenses 0-2 Santa Clara
Marítimo 0-0 V. Guimarães

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

V

25
23
22
19
14
12
12
9
10
9
11
10
10
9
7
6
7
6

E

7
8
  7
6
8
7
7
13
10
13
6
6
5
7
12
13
10
7

D GM GS

1
2
  4
8
11
14
14
11
13
11
16
17
18
17
14
14
16
20

60
70
66
53
37
36
40
34
40
25
32
34
26
34
37
23
31
29

19
29
26
33
39
41
36
43
45
31
40
54
42
41
48
39
44
57

34ª JORNADA

19/05 Sporting 11:00 Marítimo
Santa Clara 11:00 Farense
Nacional 11:00 Rio Ave
Portimonense 11:00 SC Braga
Gil Vicente 11:00 Boavista
CD Tondela 11:00 P. Ferreira
FC Porto 11:00 Belenenses SAD
V. Guimarães 11:00 Benfica
Moreirense 11:00 FC Famalicão

MELHOR MARCADOR
JOGADOR
1-Haris Seferovic [Benfica]
1-Pedro Gonçalves [Sporting]
3-Mario González [CD Tondela]

PTS
1-Estoril Praia
67
2-FC Vizela
63
3-FC Arouca
62
4-Feirense
58
5-Académica OAF
58
6-GD Chaves
57
7-FC Penafiel
43
8-Casa Pia
43
9-Benfica B
41
10-Leixões
40
11-SC Covilhã
37
12-CD Mafra
37
13-CD Cova Piedade 34
14-Académico de Viseu 33
15-FC Porto B
32
16-UD Oliveirense
31
17-Varzim
30
18-Vilafranquense 30

RESULTADOS

J
30
31
26

J

V

33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32

19
17
18
17
16
16
11
10
11
10
8
9
7
8
7
7
8
5

G
20
20
15

E

D

10
12
8
7
10
9
10
13
8
10
13
10
13
9
11
10
6
15

4
4
7
9
6
8
12
10
14
13
12
14
13
16
15
16
19
12

GM GS
54
54
42
48
42
45
41
41
50
34
34
35
35
29
44
25
25
30

26
33
24
32
27
33
42
42
42
41
39
47
48
43
50
48
44
47

33ª JORNADA

14/05 UD Oliveirense 2-1 A. Viseu
15/05 GD Chaves 3-1 Leixões
Vilafranquense 0-0 C. Piedade
CD Mafra 0-1 FC Arouca
16/05 SC Covilhã 3-2 Estoril Praia
FC Penafiel 1-2 FC Vizela
FC Porto B 4-2 Feirense
Casa Pia 3-0 Varzim
Académica 1-0 Benfica B

19/05 C. Piedade 11:00 Casa Pia
22/05 Varzim 11:00 UD Oliveirense
FC Vizela ADI Vilafranquense
A. Viseu 11:00 SC Covilhã
FC Arouca 11:00 GD Chaves
Estoril Praia 11:00 CD Mafra
Feirense 11:00 FC Penafiel
Benfica B 11:00 FC Porto B
Leixões ADI Académica OAF

CAMPEONATOS EUROPEUS
Espanha
Liga Santander

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21
FINAL
Manchester City 29/05/2021 | 15:00 Chelsea

EUROPA LEAGUE
2020/2021
FINAL
Villarreal 26/05/2021 | 15:00 Manchester United

MELHOR MARCADOR DA EUROPA
JOGADOR

1. Robert Lewandowski, Bayern München
2. Paul Onuachu, Genk
3. Lionel Messi, Barcelona
4. Zachary Hadji, Fola Esch
5. Cristiano Ronaldo, Juventus
6. Patson Daka, Red Bull Salzburg
7. André Silva, Eintracht Frankfurt

J

28
37
35
25
33
27
31

G

40
33
30
29
29
27
27

1-Atlético Madrid
2-Real Madrid
3-Barcelona
4-Sevilla
5-Real Sociedad
6-Real Betis
7-Villarreal
8-Celta de Vigo
9-Athletic
1310-Granada
11-Osasuna
12-Cádiz
13-Valencia
14-Levante
15-Alavés
16-Getafe
17-Huesca
18-Elche
19Valladolid
20-Eibar

P
83
81
76
74
59
58
58
53
46
45
44
43
42
40
38
37
33
33
31
30

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

V
25
24
23
23
16
16
15
14
11
13
11
11
10
9
9
9
7
7
5
6

E
8
9
7
5
11
10
13
11
1
6
11
10
12
13
11
10
12
12
16
12

Inglaterra
Premier League
D
4
4
7
9
10
11
9
12
3
18
15
16
15
15
17
18
18
18
16
19

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

P
83
70
66
64
63
59
59
56
55
53
49
45
44
43
39
39
38
27
26
20

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

V
26
20
20
18
18
17
17
16
16
16
14
12
12
12
10
10
8
5
5
6

E
5
10
6
10
9
8
8
8
7
5
7
9
8
7
9
9
14
12
11
2

Itália
Serie A
D
5
6
10
8
9
11
11
12
13
15
15
15
16
17
17
17
14
19
20
28

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

P
88
78
76
76
75
67
61
59
49
43
40
40
39
39
38
37
35
32
22
20

França
Ligue 1
J
37
37
37
37
37
36
37
37
37
36
36
37
37
37
37
37
36
37
37
37

V
27
23
23
24
22
21
18
16
14
11
10
10
9
9
9
9
7
7
6
3

E
7
9
7
4
9
4
7
11
7
10
10
10
12
12
11
10
14
11
4
11

D
3
5
7
9
6
11
12
10
16
15
16
17
16
16
17
18
15
19
27
23

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

P
80
79
77
76
59
56
55
51
49
46
46
44
42
42
41
41
41
40
35
18

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

V
23
25
24
22
16
15
15
13
14
12
12
12
9
12
11
11
11
9
9
3

E
11
4
5
10
11
11
10
12
7
10
10
8
15
6
8
8
8
13
8
9

D
3
8
8
5
10
11
12
12
16
15
15
17
13
19
18
18
18
15
20
25

