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POESIA DA SEMANA

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A teoria dos coitadinhos

Na semana passada saíram 
as classificações das escolas 
secundárias portuguesas, 

levantando de imediato um coro de 
protestos e observações sobe o julga-
mento que devemos fazer sobre esta 

classificativa.
Para começarmos, é certo e sabido que o povo portu-

guês tem uma tendência a nivelar tudo por baixo para 
evitar qualquer competição. Aliás, competição, para 
além do futebol que se centra mais em rivalidade tribal 
do que em competição pura, é uma palavra odiada na 
psique portuguesa, sempre que possível evitada ou re-
legada como um mal que se deve expurgar a qualquer 
custo. Notamos isso do desporto à política, onde nesta 
cada vez mais nos centramos nas nossas deficiências 
evitando levantar a cabeça da areia para não nos com-
pararmos com os outros e assim os nossos erros fica-
rem a descoberto. É uma espécie de orgulho humilde, 
em que por um lado fingimos a humildade mas evita-
mos a comparação para não ferirmos o nosso próprio 
orgulho.

É também certo e sabido que a competição é uma 
das leis naturais que rege a evolução de tudo e todos: 
não só no mundo humano, mas também no mundo 
natural a competição serve de instrumento ao aperfei-
çoamento das espécies vegetais e animais, tornando-as 
mais adaptadas aos riscos e ataques do ambiente. Se 
olharmos para a covid-19, o coronavírus responsável 
por esta doença sofre mutações como mecanismo de 
adaptação ao ambiente, competindo assim contra a 
adversidade que o ambiente lhe coloca, levando à sua 
evolução. O mesmo ocorre por exemplo com as bac-
térias, que depois de décadas a serem “atacadas” ou 
“desafiadas” por antibióticos, tornam-se cada vez mais 
resistentes a estes. A competição força a adaptação e 
consequentemente a evolução da entidade sujeita a 
essa competição.

Voltando às escolas em Portugal, regressou-se de 
imediato à ladainha típica lusitana: que não se pode 
comparar coisas incomparáveis; que os alunos das es-
colas com melhor classificação são escolas privadas, 

logo de camadas mais favorecidas da população; que 
as escolas públicas são obrigadas a aceitar todos os 
alunos, contrariamente às privadas que rejeitam alu-
nos que não correspondam às suas expectativas; que 
as classificações não servem para nada, até deviam 
acabar... Bom, a este coro de lamentações verifica-se 
logo o ego ferido, o tal orgulho humilde, a teoria dos 
coitadinhos que muito se alimenta em terras lusas. Sa-
bemos de antemão que para as escolas privadas é fácil 
manter médias elevadas: rejeita-se amigavelmente alu-
nos que não correspondam a essa performance! Mas 
não é só isso. Alunos com bom desempenho, se não 
forem bem nutridos intelectualmente também, cedo 
ou tarde, verão os seus desempenhos sofrerem. Outra 
falácia em que se cai é que o dinheiro dá inteligência. 
Nada mais errado. Em toda a minha vida de estudan-
te, a esmagadora maioria passada em escolas públicas, 
os melhores alunos eram de famílias normalíssimas, 
sem luxos, mas que tinham algo em comum: eram es-
truturadas em rigor e disciplina, cultivavam o seu de-
senvolvimento e eram lares onde o amor e a concórdia 
reinava. 

Por outro lado, tive colegas que eram de famílias bem 
abastadas, de tal forma que em final de secundário 
já possuíam automóveis desportivos de gabarito, que 
nem os meus pais poderiam sonhar, no entanto eram 
uma lástima de desempenho escolar. Por isso associar 
colégios privados a famílias de grandes recursos é tam-
bém um erro. Se calhar, como conheci alguns casos, há 
por trás desses alunos de escolas privadas famílias que 
apostam em seus filhos com sacrifício por reconhe-
cerem o mérito destes. Devemos enquanto sociedade 
menosprezar essa atitude? 

Julgo que não. 
Se há pais que em vez de comprarem um automóvel 

de gama alta optam por um de gama baixa ou média-
-baixa para investir na educação dos seus filhos, ain-
da bem que assim o façam. É tempo de em Portugal 
reconhecermos o mérito e o sacrifício em prol de um 
bem maior, neste caso a educação das crianças. Todos 
podem ter este acesso? 

Naturalmente que não, no entanto verifico pela mi-
nha experiência que o esforço sustentado de alunos é 
também reflexo de um meio familiar estruturado, coi-
sa que o dinheiro não compra. 

Por isso verificamos que desde que há estas classifica-
ções os lugares cimeiros são cada vez mais tomados por 
colégios privados em detrimento das escolas públicas, 
o que quer dizer alguma coisa sabendo que há famílias 
cada vez mais inclinadas a fazerem esse sacrifício. Não 
devemos evitar as classificações, mas sim aprender 
com elas, verificar quais as dificuldades e atender às 
perspetivas de pais, alunos e corpo de ensino. 

Só assim poderemos ambicionar ter gerações com 
cultura e desenvolvimento humano em vez de pre-
miarmos a mediocridade baseada na falsa teoria dos 
coitadinhos.

Dor armazenada
 

Angústia é dor armazenada na alma 
Que a enche de tristeza tão sentida,
Por aparecer-lhe tantos obstáculos

E nenhuma esperança oferece-lhe a vida.
 

Que de tanto lutar perde o vigor,
Numa batalha por muitos não vencida

Mas que ainda continuará
 Lutando para vencer 

Até porque ainda existe vida.
 

Vida que apesar dos sofrimentos
E de tanta dor e lágrimas 

A nos banhar o rosto.
Pedimos a Deus que

 De nós tenha piedade
Para que cedo ou tarde remove

 De nós este desgosto.
Vivaldo Terres

FOTO DA SEMANA
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HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

Coisas do Corisco
É sempre com muita alegria que en-

contro os leitores do jornal e que me 
falam das minhas crónicas, é sinal de 
que vocês se interessam ao trabalho 

destas gentes que todas as semanas fazem com que A 
Voz de Portugal lhe vá bater a porta. Eu venho a pouco 
de dar um passeio com a minha conversada no meu 
bairro, passei pelo parque Jarry... parecia que este “ma-
lezinho” já não faz parte das nossas preocupações.

Era pessoas aos montes, e isto, todos os dias, não ad-

mira porquê chega a um momento em que os seres 
humanos estão saturados de todos estes incómodos a 
que há mais de um ano estamos atravessando. Sábado 
de manhã na nossa ruela estava duas famílias com os 
seus pequeninos bem instalados a comer o pequeno-
-almoço. Panquecas, bacon, ovos e torradas… saltava 
aos olhos alegria dos pequeninos enquanto se consola-

vam a saborear um verdadeiro, amor e amizades. 
Desde o ano passado que estas crianças brincam na 

ruela, os pais ao fim do dia encontram-se e bebendo 
um café ou um copinho fazem também do social, coisa 
que muito tem faltado nos últimos tempos. As crian-
ças estão em terreno seguro e a vontade sem perigo 
nenhum.

Mudando de assunto fiquei manente com um sorteio 
um tanto original que a Agencia Funerária "Só Falta 
Você", lançou a uns tempos a esta parte mas parece 
que ninguém quis participar, que portanto era simples, 
bastava mandar um SMS dizendo: estou lá dentro. O 
prémio era um lindo caixão, a palavra lindo não é mi-
nha, mas sim da Agência. Já que estamos em enterro 
mas não em caixão, mas sim,... numa bota foi o que 
um sobrinho neto da minha comadre Gertudes, que 
por acaso trabalha no cemitério e lhe disse que enter-
rou uma bota com cinzas do falecido que tinha escrito 
que seria enterrado numa das botas que ele mais gos-
tou em vida. Original e barato!

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

O QUE É A DEMOCRACIA

Para muitos, é o direito ine-
quívoco de dizer o que lhes 
vai na alma, sem limites. 

Mas ela obedece a direitos e obri-
gações:

Direito, de exprimir ou escrever, sem receio de san-
ção; o dever, de respeitar o antagonista.

O grande Voltaire, dizia, com acerto: “ Discordo do 
que diz, mas defenderei até à morte, o seu direito de 
dize-lo.”

Mas a maioria dos “democratas” comportam-se, 
como disse o celebre Millôr Fernandes: “ Democra-
cia é quando eu mando em você. Ditadura, é quando 
você manda em mim “. 

Será que houve ou haverá democracia plena? Não 
creio. Basta escutar sessão parlamentar – de qualquer 
nação, – para verificar que grande parte dos deputa-
dos, comportam-se e usam termos indignos.

Porque, pode haver competência, até inteligência, 
mas não havendo educação nem respeito à opinião 
alheia, não há democracia.

Não admira que o antigo Primeiro-ministro Fran-
cisco Pinto Balsemão, tenha dito ao “Independente” 
(03/10797): “ A política está a perder audiência (…) 
A média de qualidade da classe política baixou.”

Baixou, porque 
a: “Democracia 
nos partidos é 
uma ficção. Cos-
tumo até dizer 
aos meus alu-
nos: “ Estudem 
o que se passa 
nos partidos 
para percebe-
rem o que foi 
o feudalismo.” 
Manuel Montei-
ro – “ A Capital” 
– (28/07/03)

Poucos são os 
que entram na politica, por amor à Pátria e espírito 
de justiça, já que: “É difícil encontrar áreas onde os 
jovens estejam melhor instalados do que na política: 
aos 20 anos têm emprego, aos 30 estão reformados.”. 
Declarou o Prof. Doutor Manuel Maria Carrilho, ao 
“ Diário de Notícias” – (25/04/01).

Dizia o maior político da América, quiçá do mun-
do, o republicano Abrahan Lincoln: que a democra-
cia era: “ Governo do povo, pelo povo e para o povo.”

Mas, o povo não sabe governar, – dirá o leitor aten-
to – É preciso que a nação seja dirigida por reduzida 
elite. O povo não pode governar-se, a si próprio.

E, para haver plena democracia, é necessário, que a 
população seja instruída, como disse Afrânio Peixo-
to, e sobretudo – digo eu, – possua sentido de bem 
público.

Não acredito que tenha ou venha a ter, porque:” não 
são deuses, mas homens”, como escreveu Jean Jaques 
Rousseau.

***
Segundo o instituto sueco V-Dem, Portugal ocupa o 

18º lugar, no ranking das democracias.



4 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021COMUNIDADE

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Mais um desastre na comunidade,
ardeu o restaurante Cantinho

A semana passada o governo do Quebeque 
anunciou o desconfinamento que será orga-
nizado passo a passo, e de semana a semana. 

A nossa vida anormal ficará em breve normal.
se tudo correr bem, em setembro não haverá másca-

ras e tudo voltará ao normal se Deus quiser, claro!

Mas segunda-feira, dia feriado no Quebeque "jour 
des patriotes" e no Canadá é "Victoria Day". É um dia 
de descanso para muitos, recargar a bateria. É um dia 
familiar e um dia muito lindo para muitas pessoas. 

Mas, não é tudo rosas.
Segunda-feira às 11h da manhã vi um vídeo horrível 

no Facebook. Sim vi o restaurante Cantinho a arder. 
Um dos meus amigos no Facebook, (ou seja MEXI-
RIBOOK) mostrou bombeiros a entrar no restaurante 
Cantinho e estavam numa grande guerra.

Fiquei muito triste quando fui lá ver, os nossos ami-
gos Paulo e Frank desasperados estavam a tentar salvar 
algumas coisas aqui e lá do restaurante.

O fogo iniciou-se na cheminé e queimou a maior 
parte da cozinha o resto é o estragos dos bombeiros 

e a água que inundou o restaurante como pode ver as 
fotos. Força e espero que tudo isto voltará ao normal 
em breve.
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Mais uma estrelinha

No firmamento do fado nasceu 
mais uma estrela, que é seu nome 
Teresinha Landeiro, natural de 

Azeitao, desde muito cedo mostrou um especial in-
teresse por cantar. Canta  fado pela 
primeira vez, em público acompa-
nhada por musicos na noite do seu 
12 aniversario,na casa de Linhares.

Esta data marca igualmente o mo-
mento que conhece a fadista Raquel 
Tavares, que hoje é a sua madrinha 
de fado e grande referencia.

Em 2008, participa na grande noi-
te de fado, conseguindo o primeiro 
lugar nos concursos de fado amador 
de Odivelas e o segundo lugar no 
concurso da Gebalis Fado dos Bair-
ros. Tem participado em eventos de 
fado e espectáculos de solidariedade. 
Em Setembro de 2011 a convite do 
presidente da câmara de comercio 
Luso Brasileira canta no jantar co-
memorativo dos 100 anos desta ins-
tituição no Rio de Janeiro.

Em 2012 o primeiro concerto de Teresinha acontece 
na sala de espectáculos do Ritz Clube, para o qual con-
vida a fadista Teresa câmara, e participa no espectá-
culo Gerações de Fado, organizado por Angelo Freire, 
no qual partilha o palco do Tivoli com a fadista Joana 
Amendoeira.

Na mesa de Frades, em Alfama é onde tem feito a sua 
aprendizagem e delineado o seu desempenho, fazendo 

parte do elenco fixo desta casa de fados desde Julho de 
2012.

Já este ano foi convidada para pela presidência da re-
pública para em conjunto com Rao Kyao, participar 
nas comemorações do 10 de Junho na Guarda.

Foi também convidada para integrar as Festas de Lis-
boa, sendo a voz do projecto LA Vai Lisboa, cuja direc-
ção artística é de Luis Varatojo.

Com apenas 18 anos, Teresinha Landeiro é convida-
da para se apresentar no ciclo Há Fado no Cais, inicia-
tiva do museu do fado e do CCB bem como no ciclo 
Novos valores do fado da casa da Musica.

Em Setembro do corrente ano apresenta-se no festi-
val Caixa Alfama integrando o elenco de As Urbanas, 
projecto liderado por Diogo Clemente, produtor de 
Carminho. Teresinha Landeiro é uma das vozes mais 
promissoras da nova geração.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

Historiando a
história dos Açores
As nove ilhas dos Açores cuja historia vamos contar, 

foram formadas por acção de vulcões gerados no fundo 
do oceano, há poucos milhões de anos e que em fases 
sucessivas lançando lavas e cinzas acabaram por vir a 
superfície. 

Depois os séculos foram passando e a natureza foi co-
brindo esses montes pedregosos e cinzentos de terra tra-
zida pelo ar e pelo marque lhes juntou também sementes 
de varias plantas algumas delas só existem nas nossas 
ilhas. Mais tarde vieram os animais anfíbios, focas ou 
lobos do mar, e os aéreos, garças, cagarros, milhafres, 
corvos marinhos, etc.

E passaram-se anos e anos sem que ninguém soubes-
se que estas ilhas existiam. Lendas antigas falavam num 
continente a Atlântida, que existiria entre a Europa e a 
América e que teria desaparecido com o Dilúvio, ficando 
fora de água apenas as altas montanhas que seriam afi-
nal as actuais ilhas dos Açores, Madeira e canárias. 

Mas é claro são lendas porque a moderna vulcanologia 
demonstra que no local dos Açores nunca existiu qual-
quer continente a própria ilha de S. Maria apesar de ter 
depósitos sedimentares foi sempre vulcânica e de idade 
muito recente para os geólogos. Muito antes de Jesus 
Cristo ter nascido há milhares de anos, portanto havia 
um povo de navegadores corajosos e destemidos ,eram 
os Fenícios. 

Nós não sabemos se eles terão alguma vez tocado nos 
Açores com os seus barcos de vela e remo.Porem,ha al-
guns anos, encontraram-se na mais ocidental ilhas Aço-
rianas o Corvo moedas que pertenceram aos fenícios. 
Terão eles deixado ai essas moedas ou foram os Portu-
gueses mais tarde, quem as levou perdendo-se portanto 
o segredo da sua origem? De qualquer dos modos os 
Açores só foram cientificamente descobertos por nos ca-
torze séculos depois de Jesus Cristo. Reinava em Portu-
gal el-rei D. João 1º de boa memória. Ganhara-se a guer-
ra aos castelhanos, e um seu filho o infante D. Henrique, 
homem genial e um dos maiores vultos da humanidade 
determinara-se a descobrir pelo mar novos mundos. 
Nesse tempo o mar era um mistério que metia medo, era 
o mar tenebroso, os Portugueses eram homens do mar.

Os árabes e os judeus que com eles viviam ensinaram-
-lhes a matemática a navegação científica, o trabalho 
com aparelhos de navegação ao largo, a bússola, o qua-
drante, a balestilha e o astrolábio, e a astronomia que 
permitia aos mareantes guiar-se pelas estrelas e portan-
to longe de terra. (Pesquisa de Jorge Matos sobre a his-
tória dos Açores).
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Aniversário sacerdotal do 
senhor padre Adam Laskarzewski, SVD

MANUEL NEVES
Jornalista do jornal

No passado dia, 21 de maio 
de 2021, na celebração da 
eucaristia da missa das 

18h30 celebrou-se o 10º aniversário 
da sua ordenação sacerdotal.

Pois a nossa comunidade celebrou, esta celebração 
eucarística, com um restrito número de participantes, 
pois que o limite é de 25 pessoas presentes, o Senhor 
diácono António Ramos com os canticos da senhora 
Teolinda nesta santa missa deste dia.

Sendo muito considerado o chamamento de Jesus 

a Simão Pedro em que lhe perguntou por 3 vezes tu 
amas-me e em que estes respondeu, sim, tu sabes que 
te amo disse Jesus apresenta as minhas ovelhas, pois 
que neste seu aniversário sacerdotal corresponde mui-
to ao seu chamamento ao serviço da nossa comunida-
de sendo muito prestável nos serviços.  No final desta 
celebração foram algumas palavras dirigidas ao nosso 
pastor por Sara Batista com um muito obrigado por 

os seus serviços também um testemunho  muito inte-
sante pelo Senhor diácono António Ramos de dedica-
ção a comunidade tendo sido muito aplaudido pelos 
os participantes na celebração. Por fim o Senhor padre 
Adam agradeceu a comunidade e dando a notícia de 
que tinha sido nomeado por mais 3 anos pelo o se.o 

provincial servo do verbo divino. Obrigado.
A Voz de Portugal quer agradecer de uma forma muito 

especial tudo o que o senhor padre Adam está a fazer e 
o que vai fazer para os três próximos anos. Acho que é 
importante de dignificar tudo o que ele fez para a Missão 
Santa Cruz. E, vai nos surpreender ainda mais no futuro 
com as suas ideias frescas. Não se esquecem de ver a sua 
entrevista em destaque, quinta-feira, 3 de junho no pro-
grama televisivo A VOZ DE MONTREAL. 
Parabéns e Bem Haja.
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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
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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

CALDO DE CASTANHAS

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: 
3 LITROS DE ÁGUA
1 KG DE BATATAS
500 GR DE CASTANHAS
250 GR DE CEBOLAS
SAL
500 GR. DE FEIJÃO
100 GR DE CARNE DE PORCO

MODO DE PREPARO: 
Põe-se os feijões a cozer juntando-lhes um 
fio de azeite. Decorridos 20 minutos acres-
centam-se as batatas, a carne de porco e 
as cebolas. Quando estiver tudo bem co-
zido, esmaga-se tudo muito bem. Por fim, 
tempera-se com sal e acrescentam-se as 
castanhas assadas partidas em quatro par-
tes e retira-se de imediato do lume...

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

GUIA

8

Restaurante

imobilíaria

2

5

9

1

1

6 1
9

2

2

1

1

8

8

O grupo Facebook
do jornal 

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

portuguesa em 
Montreal

7

5

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
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
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 T.: 514.844.1011
Missão de Nossa Senhora 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

3
2

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

Um serviço sensacional para a comunidade

Precisa-se de homens para trabalhar 
numa fábrica de alumínio

Tel.: 514-362-1300

VAVarina
Aluminum Inc.

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

4
2

4
7

3

EMPREGOS
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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
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

NECROLOGIA

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 es-
tação 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.

ENTRETIEN PAYSAGER
PROCURA-SE HOMENS PARA TRABALHAR NO 

JARDINS E CORTAR ERVAS, ETC.
CONTACTAR CARLOS

514-821-4346

Precisa-se de um 
cozinheiro para trabalhar
a tempo inteiro ou parcial. 

www.rotisserieportugalia.ca
T.: 514 282.1519

Restaurant no Plateau procura cozinheiros e 
empregados de mesa a tempo inteiro ou parcial 

para uma Churrascaria. 514-277-7676

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.

† MANUEL JOSÉ MESQUITA
1943-2021

† FERNANDO RAPOSO
1969-2021

Faleceu em Laval no dia 19 
maio de 2021 o Sr. Fernando 
Raposo com 51 anos de idade 
natural de Faial da Terra, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor a seus pais, 
Tiburcio Raposo e Sra Maria 
Botelho, suas filhas Samantha 
e Amanda (Samuel Leduc) a 
mãe das filhas Laura Froias, 
seu irmão Joseph (Suzanne 
Cabral), sobrinha Jessica 
Cabral (Felix) e restantes 
familiares e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 ST-MARTIN EST, LAVAL
www.memoria.ca  Tel: 514-277-7778
O funeral será celebrado hoje, terça-feira 25 de maio de 
2021 às 11h na igreja ST-VINCENT DE PAUL, situado 
no 5443 Levesque E., e será sepultado no cemitério de 
Laval. 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.

Faleceu em Montreal no dia 23 maio de 2021 o Sr. 
Manuel José Mesquita, proprietário da Mercearia 
Soares e Filhos com 77 anos de idade natural de Olho 
Marinho, Obidos Portugal.
Deixa na dor a sua esposa Júlia Soares. Suas filhas 
Fátima (Anibal Afonso) e Manuela (Roberto Linhares). 
netas/o Vanessa, Sofia, David e Christina. Irmão João 
Mesquita (Margarida), cunhados/as, sobrinhos/as e 
restantes familiares e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca Tel: 514-277-7778
Devido a situação atual da pandemia a família vai anun-
ciar em breve todas as informações sobre o funeral.
A família vem por este meio agradecer todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Haja.

† MARIA MANUELA PAIVA MELO
1944-2021

Faleceu em Montreal no dia 
18 maio de 2021 a Sra. maria 
Manuel Paiva Melo com 76 
anos de idade natural de 
São Pedro, Cidade de Ponta 
Delgada, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo 
Manuel Jacinto Raposo, seu 
filho António (Helena Martins), 
suas filhas Maria Cremilda 
(Michael Goldstein), Susy 
(Laudelino Martins), seus 
netos/as Kevin, Kathlinne, 
Natacha, Erik, Alexia, Evan, 
Marisa e Noah. Seus bisnetos Esmeralda e Brendan, 
sobinhos/as e restantes familiares e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111 LAURIER OESTE, OUTREMONT
www.memoria.ca  Tel: 514-277-7778
O funeral foi celebrado sábado, 22 de maio de 2021 às 
10h na igreja Santa Cruz, e foi sepultada em cripta no 
cemitério de Notre-Dames-des-Neiges. Renovam pro-
funda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
7º dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, 
terça-feira, 25 de maio de 2021, pelas 18h30, na Santa 
Cruz. 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.

NECROLOGIA

Bar desportivo situado no Plateau procura 
BARMAID e BARMAN com ou sem 

experiência e com facilidade de aprender, 
damos uma formação 

exepcional no nosso local.
CONTACTAR ALEX

514-594-8600
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: 
Entregue-se ao amor, confie naquilo que sente. 

Saúde: Tente relaxar mais, anda com os nervos à flor 
da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as 
suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão. Amor: A pessoa com 
quem sonhava poderá surgir inesperadamente. 
Saúde: O seu nível de cansaço encontra-se 

elevado. Dinheiro: Período favorável, poderá surgir uma 
proposta há muito aguardada. 
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Todos os conflitos 
se resolverão com muita calma e compreensão. 

Saúde: Momento estável, aproveite para descansar. 
A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco 
propício para investimentos em grandes proporções. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Papa, que 
significa Sabedoria. 
Amor: Os seus filhos precisam de mais atenção. 

Seja um bom exemplo, eduque-os para a vida. Saúde: 
Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: 
Fase equilibrada, sem alterações de maior. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. 
Amor: A sua vida afetiva beneficiará nesta fase 
em que está mais sensível. Saúde: Nada o 

preocupará a este respeito. Dinheiro: Não desperdice as 
suas finanças em bens supérfluos. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. 
Amor: Cuidado com as atitudes que toma, 
revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-

se a si próprio! Saúde: Não se auto-medique, fale com 
o seu médico se não se sente bem. Dinheiro: Se quiser 
retomar um projeto antigo, esta será a melhor altura. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho. Amor: Fique atento ao que se 
passa à sua volta. Saúde: Sentir-se-á em forma. 
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades 

neste domínio. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, 
que significa Concretização. Amor: Não deixe 
que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe 
proteger-se das emoções negativas aprende a 

construir um futuro risonho! 
Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não 
está numa boa altura para contrair empréstimos. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Paus, 
que significa Poder Material e que pode ser 
Amorosa ou Fria. 

Amor: Esclareça as situações recorrendo ao diálogo. Terá 
paz e união. Saúde: Cuide melhor da saúde espiritual. 
Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Números da 
Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de 
Copas, que significa Amiga Sincera. 
Amor: Aproveite o tempo livre para estar mais com 
o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante 

nesta área. 
Dinheiro: Avance com confiança! O sucesso espera por 
si! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Para que a sua relação permaneça estável, confie 

mais no seu amor. 
Saúde: Evite comer tantos doces para não prejudicar o 
seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente 
num projeto, se for esse o seu desejo. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. Amor: Não sofra por antecipação, 
porque assim não viverá as alegrias e felicidades 

de cada momento que passa. 
Saúde: Fase favorável para iniciar uma dieta. Dinheiro: 
Não gaste em demasia, poderá precisar desse dinheiro 
mais tarde. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

4231-B BOUL. ST-LAURENT4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-514-299-1593299-1593

Viva o Senhor Espírito Santo

As festas do Divino Espírito 
Santo é uma das manifesta-
ções populares dos Açores, 

em que o religioso se confunde com 
o profano e é uma das mais relevantes da comunida-
de açoriana e de seus descendentes, tanto na Região, 
como em qualquer outra localidade no mundo, onde 
se encontre um habitante destas ilhas.

O sagrado na fé religiosa dos açorianos resume-se na 
sua génese em rituais tão antigos, em que o sagrado e 
profano aqui não se colidem, pelo contrário, comple-
tam-se e são motivo de grande envolvimento e adesão 
das pessoas.

Esta forma de viver a fé e a religiosidade deve ser en-
tendida tanto como uma compreensão de mundo que 
envolve todas as práticas sociais, individuais e coleti-
vas, transmitidas de geração em geração pelos tempos 
fora.

No culto ao Divino Espírito Santo, nem a Igreja Ca-
tólica exerce influência nos sentidos e significados dos 
rituais religiosos, que são diferentes de ilha para ilha, 
ou mesmo de freguesia para freguesia e constitui a 
maior manifestação da religiosidade popular açoriana.

Nestes dias, o povo sai à rua, mesmo que antecipada-
mente sabe ao que vai, sem novidade que o atraia, pois 
marca presença porque o convívio é o motivo princi-
pal para participar e admirar as coroas, as bandeiras 
ou os carros de bois engalanados, sempre da mesma 
maneira, mas sempre deslumbrantes e arrebatadores.

Por isso, é sempre exaltante a forma magnífica como 
o sagrado e o profano enquanto manifestações de reli-
giosidade popular constituem uma simbiose sublimi-
nar que os açorianos tão bem sabem cultivar, onde se 
esbatem fronteiras, pois o que é divino não se separa 
do que faz parte do mundo social, quotidiano, ou seja 
do que é profano. 

O impacto destas festas na nossa ilha é enorme e 
constitui um cartaz turístico de grande alcance social, 

cultural e mesmo económico, tanto a nível nacional e 
internacional e leva o nome das nossas ilhas a tantos 
lugares em diversas partes do mundo.

Trata-se de um meio privilegiado de afirmação da 
nossa identidade como povo crente e que preserva 
com carinho as suas raízes, a sua cultura e os seus usos 
e costumes, de forma simples, como é tudo o que o 
nosso povo faz, sem pretensiosismo, que poderia levar 
a uma indesejada aculturação. 

Nestes dias, cada uma das nossas freguesias são lo-
cais do grande encontro do nosso povo, que se revê, 
em todos os momentos e iniciativas minuciosamente 
preparados por cada mordomo ou pelas comissões das 
festas do Divino Espírito Santo.

Nos Açores, a existência de Irmandades do Divino 
Espírito Santo foi generalizada no século XVI, em que 
o primeiro hospital criado nos Açores, em 1498, estava 
cargo da Santa Casa da Misericórdia de Angra, e re-
cebeu a designação, ainda hoje mantida, de Hospital 
do Santo Espírito. A distribuição de carne e os bodos 
eram também já comuns em meados do século XVI.

Estas festividades tiveram origem provavelmente 
com a Rainha Santa Isabel no continente português e 
foram trazidas para estas ilhas pelos primeiros povoa-
dores. 

Foi o isolamento insular, sujeito a tremores de terra e 
a erupções vulcânicas, que fizeram com que a devoção 
ao Divino Espírito Santo fosse ganhando característi-
cas únicas, em que o profano muitas vezes se mistura 
com o sagrado numa genuína demonstração da cultu-
ra popular. 

Todas as ilhas dos Açores têm a sua forma muito pe-
culiar de celebrar estas festas, sendo de realçar a Ilha 
de Santa Maria, S. Miguel, Terceira, São Jorge e o Pico 
onde o carácter extrovertido e festeiro do Açoriano se 
manifesta de uma forma mais vivida. 

Os Impérios do Divino Espírito Santo são um dos tra-
ços mais relevantes da identidade açoriana, constituin-
do um culto que, para além de marcar o quotidiano in-
sular, determina traços identitários que acompanham 
os açorianos para todos os lugares onde a emigração 
os levou.

Estas iniciativas populares, apesar de não serem 
aproveitadas como um cartaz turístico dos Açores, que 
ultrapassam mesmo outras grandes festas açorianas, 
deveriam haver uma grande preocupação e olhar com 
atenção, tendo em vista a sua preservação e purifica-
ção, dado que em alguns casos se deturpam o valor 
intrínseco desta festividade. 

De qualquer forma, com ou sem cartaz turístico, es-
tas festividades é perene e o nosso povo indiferente aos 
turistas, continuara a manter a celebração do culto do 
Divino Espírito Santo. 

Viva o Senhor Espírito Santo.
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HÉLDER DIAS
AVP-F1 

F1: Max Verstappen, o novo "rei" das ruas de Mónaco

Depois de um interregno de 
um ano derivado à atual 
pandemia que nos tem afe-

tado a todos, Mónaco voltou a sorrir 
e a nos mostrar as beldades que passo a passo circu-
lam nas ruas do Principado, deixando no ar um per-
fume inconfundível dos mais conceituados mestres 
da arte, bem como um bonito leque das mais consa-
gradas marcas de automoveis desportivos estaciona-
dos por todas as artérias da cidade. 

Monaco tinha gente nas bancadas e a toda a volta des-
te circuito urbano, Mónaco tinha os seus Iates na sua 
famosa marina... é sempre bonito de ver este espetá-
culo! Felizes estavam, todos estes pilotos, que corrida 
após corrida, esperam pelo apoio incondicional dos 
seus fãs.

Charles Leclerc da Ferrari nascido em Mónaco, ao fa-
lar da vila aonde o vui  crescer disse: "conheço a vila de 
ponta a ponta, todas as suas  artérias, mas o meu maior 
prazer é de poder rodar aqui a esta velocidade e não a 
do autocarro que todas os dias me levava de um lado 
ao outro da cidade".

Domingo, o melhor ou pior estava para vir! 
Charles Leclerc, Ferrari detentor do primeiro lugar 

na linha de partida não participará nesta que seria a 
sua corrida em casa, pois a Ferrari não conseguiu mu-
dar a caixa de velocidades e aranjar o seu monolugar 
a tempo e horas. As vermelhas deram lugar as verdes 
e Max Verstappen da Red Bull, solitário na primeira 
linha, com uma manobra de segurança bem preme-
ditada para evitar que Bottas, Mercedes não lhe roube 

os comandos da corrida é o líder em Mónaco. Carlos 
Sainz, Ferrari manteve a terceira posição enquanto o 
Lewis Hamilton, Mercedes, mantém o sexto lugar na 
prova. Impressionante a precisão de todos os pilotos a 
controlarem apenas por milímetros os rails de prote-
ção deste circuito urbano, tornando as ultrapassagens 
quase impossiveis, valha-nos o magnífico trabalho dos 
sinalizadores de pista na constante agitação das ban-
deiras azuis. 32 voltas Valtteri Bottas, Mercedes co-
meça a sentir problemas no seu monolugar entra aos 
pits para mudança de pneumáticos e ja não sai, pois o 
inevitável acontece... a peça que segura a roda diantei-
ra, recusou-se a sair e obriga-o ao abandono, 46 volta 
Sebastien Vettel, Aston Martin é quinto na corrida ,en-
quanto o canadiano e companheiro de equipa Lance 
Stroll mantem a oitava posição. 

Vitoria merecida e impecável de Max Verstappen, 
Red Bull, "a sua primeira vitoria em Monaco, e sabe-
mos quantos esperam poder vencer aqui", seguido de 
Carlos Sainz, Ferrari e Lando Norris, McLaren. Sebas-
tien Vettel, Aston Martin foi eleito piloto do dia. A te-
nista Serena Williams agitou a quadriculada e em en-

trevista a David Coulthard felicitou o vencedor e todos 
os pilotos. Max Verstappen, Red Bull é atualmente o li-
der do Campeonato Mundial de Pilotos com 105 pon-
tos, seguido de Lewis Hamilton 101 pontos e Lando 
Norris, McLaren com 56 o qual disse:"sempre foi um 
sonho para mim subir aqui ao pódio". Max Vertappen 

no final da corrida feliz comentou "parece estar tudo 
controlado quando tu lideras a corrida... mas estamos 
nas ruas de Mónaco, um simples descuido, mesmo 
para relaxar é o suficiente para se cometer um erro e 
perder a liderança".

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen, Red Bull
2-Carlos Sainz, Ferrari
3-Lando Norris, McLaren
4-Sergio Perez, Red Bull
5-Sebastian Vettel, Aston Martin
6-Pierre Gasly, Alpha Tauri
7-Lewis Hamilton, Mercedes
8-Lance Stroll, Aston Martin
9-Esteban Ocon, Alpine
10-Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
Próximo encontro a 6 de junho no GP de Azerbei-

jão esteja connosco, nós estamos consigo neste seu 
jornal A VOZ de PORTUGAL. Não esqueça de ver 
as minha reportagens no programa televisivo A Voz 
de Montreal na FPTV.
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Vermelho vivo!
DAVID MARQUES
Jornalista
Maisfutebol.com

No cair do pano da época, o Sp. Braga deu um 
sopro fortíssimo no balão de confiança que 
se esvaziou na reta final do campeonato.

A equipa de Carlos Carvalhal, que apenas vencera 
um dos seis anteriores jogos oficiais, levantou a «Rai-
nha» pela terceira vez no palmarés e pela segunda nos 
últimos cinco anos depois de ter jogado mais de 70 mi-
nutos em superioridade numérica.

Enquadramento indispensável: Jorge Jesus, que na 
véspera havia lançado no ar a possibilidade de perder 
Vertonghen por lesão e de não ter recursos para pôr 
em prática o sistema que lançou as águias para a reto-
ma de resultados no último terço da época, acabou por 

colocar em campo uma linha defensiva de três com 
Otamendi, Vertonghen e Morato.

Aos 17 minutos, a defesa do Benfica mostrou pela se-
gunda vez no jogo problemas em controlar o espaço 
nas costas e Abel Ruiz caiu após contacto de Helton 
Leite quando só tinha o guarda-redes brasileiro pela 
frente.

Para a entrada inevitável de Vlachodimos, o técnico 
das águias sacrificou Pizzi e, mais do que antes o Ben-
fica estava condenado a fazer um jogo imaculado em 
termos defensivos ou a depender da sorte para acalen-
tar a esperança de vencer a 27.ª Taça de Portugal em 
81 edições.

A partir do vermelho, o ascendente dos arsenalistas 
(de vermelho) foi evidente.

A velocidade de Galeno sobre a esquerda, as variações 
de flanco repentinas, a profundidade de Abel Ruiz. O 
Benfica a desposicionar-se e a lentidão da defesa en-
carnada e a falta de automatismos entre aquele trio.

O golo do Sp. Braga a fechar a primeira parte não 
foi propriamente uma surpresa, mas fez desabar por 
completo aquela réstia de confiança que o Benfica po-
dia ainda ter bem lá no fundo da alma. Vlachodimos 
precipitou-se numa saída da baliza, Vertonghen cor-
tou para a zona de Piazón e o brasileiro aplicou um 
chapéu ao grego. Pior: o Benfica vinha de duas amea-
ças à baliza de Matheus que pareciam dar-lhe alguns 
sinais de vida.

Superior na primeira parte, a equipa de Carvalhal re-
gressou dos balneários avassaladora. Em dez minutos 
desperdiçou um número suficiente para chegar à go-
leada. Castro, Piazón, Abel Ruiz.

O Benfica agarrava-se à vida, mas dependia cada vez 
mais da sorte e da inspiração de Vlachodimos, que 
foi acumulando defesas numa espécie de redenção do 
erro no 1-0.

Darwin, Rafa e Nuno Tavares por Seferovic, Everton 
e Diogo Gonçalves. Os três, de uma assentada, foram 
a jogo ainda antes da hora de jogo, mas o sentido do 
jogo continuou a ser a baliza encarnada pelo menos 
por mais um par de minutos.

Galeno e Horta esti-
veram perto do 2-0 an-
tes de o Benfica atingir 
uma falsa sensação de 
equilíbrio com duas 
oportunidades de Da-
rwin e de Rafa, a pri-
meira na sequência 
de uma bola parada. 
Os dois melhoraram 
o jogo ofensivo das 
águias e fica apenas a 
questão: não teriam 
feito sentido mais 
cedo?

O melhor momento 
do Sp. Braga já tinha sido ultrapassado, mas, mesmo 
sem a agressividade dos 15 minutos iniciais da etapa 
complementar, os minhotos continuaram a esticar o 
jogo. Para os lados e para a frente. E a manta do con-
junto de Jesus rasgou depois de tanto esticar quando 
Ricardo Horta aplicou o golpe final aos 85 minutos 
e deu mais justiça no marcador à superioridade dos 
GVerreiros num jogo que acabou com os ânimos exal-
tados e mais duas expulsões: Taarabt e Piazón.

O Sp. Braga coloca, como ambicionava, a cereja no 
topo do bolo na segunda final da época. O Benfica fe-
cha a época de negro: a cor que usou nesta noite e a 
que melhor simboliza uma temporada para esquecer. 
Ou para refletir, depois de uma aposta completamente 
falhada.
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1-Sporting 85 34 26 7 1 65 20
2-FC Porto 80 34 24 8 2 74 29
3-Benfica	 76	 34	 23	 7	 4	 69	 27
4-SC Braga 64 34 19 7 8 53 33
5-Paços de Ferreira 53 34 15 8 11 40 41
6-Santa Clara 46 34 13 7 14 44 36
7-V. Guimarães 43 34 12 7 15 37 44
8-Moreirense 43 34 10 13 11 37 43
9-FC Famalicão 40 34 10 10 14 40 48
10-Belenenses SAD 40 34 9 13 12 25 35
11-Gil Vicente 39 34 11 6 17 33 42
12-CD Tondela 36 34 10 6 18 36 57
13-Boavista 36 34 8 12 14 39 49
14-Portimonense 35 34 9 8 17 34 41
15-Marítimo 35 34 10 5 19 27 47
16-Rio Ave 34 34 7 13 14 25 40
17-Farense 31 34 7 10 17 31 48
18-Nacional 25 34 6 7 21 30 59

 PTS  J V E D GM   GS

34ª JORNADA

1-Estoril Praia 70 34 20 10 4 55 26
2-FC Vizela 66 34 18 12 4 59 35
3-FC Arouca 65 34 19 8 7 45 25
4-Académica OAF 62 34 17 11 6 46 30
5-Feirense 58 34 17 7 10 48 33
6-GD Chaves 57 34 16 9 9 46 36
7-FC Penafiel 46 34 12 10 12 42 42
8-Benfica B 44 34 12 8 14 52 43
9-Casa Pia 43 34 10 13 11 41 46
10-Leixões 40 34 10 10 14 35 43
11-CD Cova Piedade 37 34 8 13 13 39 48
12-CD Mafra 37 34 9 10 15 35 48
13-SC Covilhã 37 34 8 13 13 36 42
14-Académico de Viseu 36 34 9 9 16 32 45
15-Varzim 33 34 9 6 19 26 44
16-FC Porto B 32 34 7 11 16 45 52
17-Vilafranquense 31 34 5 16 13 34 54
18-UD Oliveirense 31 34 7 10 17 25 49

 PTS  J V E D GM GS

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Pedro Gonçalves [Sporting] 32 23
2-Haris Seferovic [Benfica] 31 22

18/05 CD Tondela 2-3 P. Ferreira
19/05 FC Porto 4-0 Belenenses
  Nacional 1-2 Rio Ave
  Santa Clara 4-0 Farense
  Portimonense 0-0 SC Braga
  Moreirense 3-0 FC Famalicão
  V. Guimarães 1-3 Benfica
  Gil Vicente 1-2 Boavista
  Sporting 5-1 Marítimo

FINAL
Manchester City 29/05/2021 | 15:00 Chelsea

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

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE
2020/2021

MELHOR MARCADOR DA EUROPA
JOGADOR                                                          GOLOS  J
1-Robert Lewandowski,Bayern München 41 29
2-Paul Onuachu, Genk 33 38
3-Zachary Hadji, Fola Esch 32 26
4-Lionel Messi, Barcelona 30 35
5-Cristiano Ronaldo, Juventus 29 33
6-André Silva, Eintracht Frankfurt 28 32

MELHOR ATAQUE
 J G GC GF MPG
1-FC PORTO 34 74 40 34   41
2-BENFICA 34 69 31 38   44
3-SPORTING 34 65 34 31   47
J=Jogos, G=Golos marcados, GC=Golos mar-
cados em casa, GF=Golos marcados fora, 
MPG=Minutos p/ marcar um golo

Sérgio Conceição em negociações
adiantadas com o Nápoles
Sérgio Conceição está em ne-

gociações adiantadas para 
assumir o comando do Ná-

poles. A informação foi adian-
tada pelo Corriere dello Sport, 
na manhã desta segunda-feira, e 
confirmada entretanto pelo Mais-
futebol.

De acordo com informações re-
colhidas pelo nosso jornal, Sérgio 
Conceição é o favorito para assu-
mir o comando do Nápoles, e em 
cima da mesa está um contrato de 
dois anos.

Ao que foi possível apurar, é a 
Gestifute, de Jorge Mendes, que 
está a intermediar a conversação 
com o emblema liderado por Au-
relio de Laurentiis, que terminou 

na quinta posição da Serie A, fa-
lhando assim o apuramento para a 
Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição já terá comuni-
cado que não continua no FC Por-
to, que não assinará um novo con-
trato, e prepara-se para regressar 
a Itália, onde representou Parma, 
Lazio e Inter, enquanto jogador.

De recordar que o presidente do 
FC Porto, Jorge Nuno Pinto da 
Costa, deu a entender, várias vezes, 
que a renovação de Sérgio Concei-
ção seria tratada no final da época.

O próprio treinador assumiu esse 
timing para fechar o dossier, mas 
tem estado em absoluto silêncio, 
uma vez que não fala com a comu-
nicação social há um mês.

Supertaça: o curioso dado entre Carvalhal e o Sporting

A Supertaça de Portugal vai ser disputada en-
tre Sp. Braga e Sporting, vencedor da Taça 
e do campeonato nacional, respetivamente.

O jogo tem data marcada para 1 de agosto e tem, des-
de já, um dado bastante curioso.

Pela primeira vez em 19 anos, a Supertaça não conta 
com FC Porto ou Benfica. Isso só por si é um dado a 
assinalar, mas a última ocasião em que isso sucedeu foi 
em 2002, quando o Sporting defrontou o Leixões de... 
Carlos Carvalhal.

O treinador do Sp. Braga tinha disputado a final da 
Taça de Portugal com os leões e perdera por 1-0, golo 
de Mário Jardel. Na época seguinte e ainda como equi-
pa do terceiro escalão do futebol português, os mato-
sinhenses disputaram a Supertaça frente ao Sporting, 
com Carvalhal ao comando, como é expectável que o 
faça com o Sp. Braga.

Como nota de rodapé, os leões golearam o Leixões 
por 5-1






