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BELEZAS DA SEMANA

A IDENTIDADE DE GÉNERO NÃO É
ASSUNTO PRÓPRIO PARA
CRIANÇAS

Primeiro está a Dignidade e a 
Singularidade de cada Pes-
soa.

A Florida nos EUA proibiu, por lei, 
o ensino da orientação sexual e da identidade de gé-
nero nos jardins-de-infância e nas escolas primárias.

A lei pretende proteger as crianças e os direitos pa-
rentais… 

As escolas não devem ser usadas para "sexualizar 
crianças". Os pais devem poder processar por danos 
se suspeitarem violações da lei…

O exagero do LGBTQJ, com o seu lóbi influencia-
dor da legislação identitária, em todo o mundo, pode 
contribuir, pelas suas actividades, para estigmatizar 
os homossexuais em vez de os livrar de preconceitos 
sociais! Querer confundir a regra da heterossexuali-
dade com a excepção da homossexualidade, não aju-
da os homossexuais, pelo contrário, porque a razão 

do respeito e tolerância (quer pelos da regra quer pe-
los da excepção a ela) vem da dignidade e singulari-
dade de cada ser humano e não se baseia num princí-
pio de igualitarização; a igualitarização (formatação) 
social indiferenciada só poderá ter sentido e ser vá-
lida perante a lei, que deve tratar democraticamente 
todos igualmente. A dignidade e singularidade de 
cada pessoa (independentemente das diferenças in-
dividuais) é anterior a cada ideologia ou sistema…

É, tarefa da escola impedir qualquer exclusão ou 
discriminação que ocorra entre os alunos e ensina-
-los a lidar com a diversidade individual e social, 
sem que ela como escola, se torne em portadora de 
ideologias sociais que vão surgindo com o tempo ou 
possivelmente inerentes a cada governo.

Há ministérios da educação e escolas que, muitas 
vezes, levados pelo espírito da ideologia/tempo, con-
fundem humanismo com expressões modernistas 
ou educação integral com formatação intencional da 
personalidade. 

A educação escolar tem uma função complementar 
e não de substituir ou ir contra a educação ministra-
da pelos pais. Doutra maneira surge a luta rival pelas 
competências entre o Estado e a família, o que não 
seria próprio de um Estado livre e isento.
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PRÓXIMOS EVENTOS NA APC

Sexta-feira, 15 de Abril 2022
Ementa : Sopa, Peixe grelhado ou lom-
binhos de porco & Sobremesa. Haverá 
música & dança

Preço: Sócio 22 jantares | Não Sócio 25 jantares
Para Reservas: Virgílio 514-709-7868

Carlos 514-821-8935 ou Victor 514-569-5096
* Para todos os eventos organizados pela a APC o 
estacionamento da Igreja Sta Cruz está disponivél ao 
custo de $5. É favor pagar na APC e uma autorização 
vos será entregue para pôr no vosso carro.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
Haverá o lançamento de dois livros 
no domingo 24 de abril de 2022, 
pleas 15h, na Santa Cruz no Salão 
Nobre. Primeiro livro é de Deolinda 
Xavier Cabo e Maria João Sousa 
com o livro Pinturas e poesia. E, 
apresentação do livro Horizontes.

Saúde em tempos de pandemia
CLÁUDIA BERNARDO
Médica de Medicina Geral e Familiar
Diretora Médica da OPFC 
Clínica Médica do Porto

O velho ditado “mais vale 
prevenir do que remediar” 
nunca fez tanto sentido 

como agora, sobretudo no que diz respeito à nossa 
saúde. As realizações dos habituais exames médicos 
de rotina, o chamado check-up médico, nunca foram 
tão importantes. A pande-
mia não só trouxe consigo 
toda uma realidade desco-
nhecida que nos obrigou a 
mudar a forma como vive-
mos e convivemos, como 
também mudou a forma 
como lidamos com a saúde.

Deixámos de vigiar e saber 
ouvir o nosso corpo e men-
te. Todo e qualquer sinal não 
era mais do que o efeito de 
um vírus do qual todos fala-
vam mas ninguém conhecia. Abriu-se, assim, a porta à 
obesidade, aos problemas cardiovasculares, às neopla-
sias por diagnosticar e aos problemas mentais, entre 
outros. Tudo passou a ser normal e justificável com o 
Covid-19.

Hoje, passados mais de dois anos, apesar de retomar-
mos parte das rotinas e termos a segurança de uma va-
cina, a verdade é que continuamos a encontrar no Co-
vid-19 o fácil diagnóstico para tudo. Ninguém nega o 
seu impato na saúde mental, na obesidade, no agravar 
de muitas doenças diagnosticadas e muitas outras que 
ficaram por diagnosticar, mas é importante retomar a 
vigilância e perceber que os antigos riscos não só se 
mantêm como, em alguns casos, se agravaram. 

O último relatório sobre a Saúde na Europa revela 
que a pandemia influenciou negativamente os com-
portamentos de saúde da população europeia, nomea-

damente no que diz respeito aos padrões de consumo 
de álcool, tabaco, aumento sedentarismo e adoção de 
hábitos alimentares pouco saudáveis. Apesar vivemos 
num limbo de incertezas em relação ao vírus que per-
siste em se manter, a verdade é que não podemos con-
tinuar a adiar a saúde.

É urgente retomar as rotinas anuais de check-up mé-
dico, as quais devem incluir um conjunto de análises 
e exames clínicos, de modo a permitir determinar 
a existência de fatores de risco associados a doenças 
cardiovasculares, diabetes, Acidente Vascular Cere-

bral (AVC), osteoporose, 
obesidade, hipertensão arte-
rial e doença hepática, entre 
outros. E porque cada idade 
acarreta os seus riscos há que 
ter em consideração a espe-
cificidade de alguns exames: 
no caso das mulheres, após 
os 40 anos, é recomendável a 
realização de uma mamogra-
fia a realizar-se anualmente 
ou de dois em dois anos, de 
acordo com histórico fami-

liar. No caso dos homens é importante a realização de 
exames à próstata a partir dos 50 anos nos homens. 

A par da normal vigilância é fundamental adotar es-
tilos de vida saudáveis, baseados numa alimentação 
equilibrada, na atividade física, num sono reparador, 
na gestão de stresse e na eliminação de hábitos nocivos 
como o tabagismo. 

É o mais comum dos “clichés” dizer que a saúde é o 
que cada um tem de mais precioso. Ninguém nega, 
ninguém contesta e todos concordam, mas a verda-
de é que a saúde acaba por ser uma das questões que 
muitos de nós negligenciamos. Quando estamos bem 
é algo que, inconscientemente, acabamos por assumir 
como garantido. Nada poderia estar tão errado!

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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CULINÁRIA PORTUGUESA CHEGA AO DISNEY+
Os programas na-

cionais do 24Ki-
tchen chegam ao 

Disney+ a partir do dia 13 
de abril.

- São eles: “Comtradição”, 
com Henrique Sá Pessoa; 
“Os Cadernos da Filipa”, 
com Filipa Gomes; “Doces 

do Ofício”, com Francisco Moreira; “Os Segredos da 
Tia Cátia”, com Cátia Goarmon e “O da Joana”, com 
Joana Barrios.

Este mês o Disney+ vai expandir o seu catálogo com 
a integração de algumas das produções nacionais mais 
reconhecidas do 24Kitchen, incluindo programas dos 
chefs Henrique Sá Pessoa e Francisco Moreira, de Fi-
lipa Gomes, Joana Barrios e Cátia Goarmon. Uma 

aposta na promoção e internacionalização dos talentos 
portugueses, que passarão a estar disponíveis também 
no serviço de streaming.

A partir do dia 13 de abril, o Disney+ recebe mais 
de 230 episódios de produções nacionais com alguns 
dos talentos mais reconhecidos do canal 24Kitchen in-
cluindo: “Comtradição”, com Henrique Sá Pessoa (a 13 
de abril); “Os Cadernos da Filipa”, com Filipa Gomes 

(a 20 de abril), “Doces do Ofício” 
com Francisco Moreira (a 27 de 
abril), “Os Segredos da Tia Cátia”, 
com Cátia Goarmon (a 4 de maio) 
e “O da Joana”, com Joana Barrios 
(a 11 de maio). Para além da es-
treia em Portugal estes conteúdos 
passarão a estar também dispo-
níveis em vários países europeus, 
entre os quais Espanha, Reino 
Unido, Itália, Países Nórdicos, Ho-
landa e Bélgica.

A chegada destes programas 
do 24Kitchen ao Disney+ marca 
também a entrada dos primeiros 
conteúdos portugueses no serviço de streaming, refor-
çando o compromisso da The Walt Disney Company 

(TWDC) na promoção e internaciona-
lização das produções e talento nacio-
nais.

 
Para Luís Fernambuco, diretor-geral 

da TWDC em Portugal, "O canal 24Ki-
tchen é uma referência da culinária e 
gastronomia portuguesas graças ao ta-
lento da Tia Cátia, da Filipa Gomes, do 
Chef Henrique Sá Pessoa, entre muitos 
outros. Neste sentido, é com muito gos-
to que incluímos uma seleção de pro-
gramas do 24Kitchen no Disney+, onde 
eles poderão ser vistos não só em Por-
tugal, mas também em muitos outros 

países europeus”. Esta será uma oferta complementar 
aos conteúdos existentes no canal linear em Portugal 
já que “a TWDC manterá o seu compromisso de in-
vestimento em produções nacionais, em língua portu-
guesa, originais e exclusivas no 24Kitchen”, acrescenta.

Lançado em Portugal em setembro de 2020, o Dis-
ney+ tem mais de 129 milhões de subscritores a nível 
mundial, e é um destino de referência na área de entre-

tenimento geral, com séries, filmes e documentários 
para todos os públicos, incluindo os títulos da Disney, 
Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, bem 
como da ABC Signature, 20th Television, FX Produc-
tions, 20th Century Studios e Searchlight Pictures.

SOBRE O DISNEY+
O Disney+ é um serviço de strea-

ming dedicado a filmes e séries da 
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 
National Geographic e muito mais. 
Em alguns mercados internacionais 
inclui ainda a marca de entreteni-

mento geral, Star. O serviço de streaming da The Walt 
Disney Company, Disney+ é parte integrante do seg-
mento Disney Media & Entertainment Distribution. É 
um serviço de streaming sem publicidade, com uma 
coleção de Originais exclusivos em constante cresci-
mento, incluindo filmes, documentários, live-action e 
séries de animação. Além do acesso sem precedentes 
ao incrível catálogo de entretenimento cinematográfi-
co e televisivo da Disney, o serviço é o espaço de strea-
ming exclusivo para as novidades dos The Walt Disney 
Studios. Visite DisneyPlus.com para subscrever e/ou 
saber mais sobre o serviço.

NOTÍCIA

CAIXA DESJARDINS PORTUGUESA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 2022

A Caixa apresentou na sua 
54a Assembleia geral anual, 
os principais elementos financeiros. 
A mesma foi presidida pelo Sr Sérgio 
Marques, presidente do conselho de
administração tendo o mesmo sido
acompanhado pelas senhoras Paula 
Bernardino, vice-presidente, Sophia 
Dias, secretária do CA, Catherine 
Neves, diretora-geral e Adriana 
Simões adjunta à direção geral.
A SUA CAIXA

Mais de 7.697 associados e clientes 
fazem parte da nossa cooperativa 
financeira, um crescimento de 265 
associados e clientes. É a fonte da
nossa motivação, o que nos incentiva a 
continuar os nossos esforços para lhe 
oferecer soluções que melhor satisfaçam 
as suas expectativas. 
Envolvidos em projetos locais, a Caixa 
distribuiu à comunidade  85 875$ 
através do seu Fundo de desenvolvi-
mento socio comunitário, incluindo 
donativos e patrocínios.

Quanto aos resultados financeiros da sua 
Caixa, eis um breve resumo do ano 
transato: 

• Haver da sua cooperativa, 
que aumentou para $24,98 milhões de
dólares, uma variação positiva de 
27,1%.

• Volume de negócios sob gestão de 
646,7 milhões de dólares.

• Ativo total, que ascende a $365,6 
milhões, um aumento de 13,8%

• Passivo da caixa este apresenta um
crescimento de 12,9% cifrando-se 
assim a $340,6 milhões

• Excedentes de exploração 2.69 M$, um 
aumento de 17.45%

Foram também eleitos os novos
administradores ao conselho de adminis-
tração, sendo eles, a Sra. Paula 
Bernardino, Sr. Emanuel Linhares e a Sra. 
Paula Pereira.

Os nossos resultados refletem o 
trabalho da equipa da 

caixa, a perícia de todos os nossos
colaboradores e 

de todos os especialistas do Movimento 
Desjardins

Obrigada pela confiança que nos 
deposita!
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HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

RT e Sputnik:
cinco curiosidades
O papel da mídia livre e independente é in-

formar o público. A mídia estatal da Rússia 
distorce e procura enganar.

A RT e a Sputnik são meios de comunicação estatais* 
que apresentam opiniões pró-Kremlin para o público 
fora da Rússia. Nenhum desses dois veículos vai criti-
car os líderes ou a política estatal da Rússia.

Margarita Simonyan, editora-chefe da RT e da Ros-
siya Segodnya, empresa controladora da Sputnik, é 
protegida de um assessor sênior do presidente Vladi-
mir Putin. Quando a cobertura da mídia internacional 
sobre a Rússia ou seus líderes é desfavorável, as duas 
redes se engajam em desinformação a fim de influen-
ciar a opinião pública. Os dois meios de comunicação 
promovem reportagens postadas em sites intermediá-
rios (proxy) que estão ligados a serviços de inteligência 
da Rússia. 

O Kremlin está fechando ou bloqueando o acesso a 
meios de comunicação independentes russos respei-
tados, enquanto meios de comunicação estrangeiros 
estão suspendendo as operações ou deixando a Rússia 
em resposta à legislação recente que restringe severa-
mente a liberdade de expressão, inclusive para a im-
prensa. (ShareAmerica)

É ISSO, TEMOS OS DIREITOS HUMANOS

Ouvimos os nossos políti-
cos da área do exercício 
do poder, e num ápice nos 

damos conta da cabal consonância com quanto os 
Estados Unidos vão gritando ao redor da Rússia 
e da forte ausência da presença dos Direitos Hu-
manos no seu seio. A uma primeira vista, portan-
to, seria de concluir que tais realidades, por entre 
nós, estariam bem omnipresentes e bem aplica-
das. O grande problema, como em quase tudo, são 
os Estados Unidos...

Pois, desta vez, aí nos surgiu mais um relatório do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos, sa-
lientando este miminho: abusos policiais, prisões 
sem condições e tráfico humano em Portugal... E 
especifica melhor: com base em relatos credíveis, 
são cometidos abusos por membros das forças de 

segurança, entre os quais o uso excessivo de força e 
maus-tratos.

A caminho do meio século da III República, Por-
tugal continua a ser marcado por abusos das forças 
de segurança, condições prisionais criticáveis e trá-
fico humano para exploração económica. E vai mais 
longe: recolheram-se relatos credíveis de crimes que 
envolvem ameaças de violência contra membros de 
minorias raciais/étnicas. 

O que pensará Joe Biden destas realidades, agora 
que até lhe surgiu a visão de um genocídio da Rússia 
sobre os ucranianos?!

Por fim, um dado importante deste relatório: o 
texto menciona a situação no tráfico humano com 
destino à exploração económica, contrastando a 
legislação que proíbe todas as formas de trabalho 
forçado ou obrigatório com a debilidade das penali-
zações. No fundo, uma manifestação clara do modo 
palavroso de fazer política em Portugal: legislar em 
profundidade, pouco combater no que se impõe. 

Ou, como se lê no relatório, os recursos do Gover-

no para prevenir o trabalho forçado, incluindo ins-
peções e aplicação da lei, continuam inadequados. 
Como se vê, tudo, portanto, a anos-luz do que se vai 
perorando ao redor da governação do Presidente 
Vladimir Putin...



A VOZ DE PORTUGAL | 14 DE ABRIL DE 2022  | 7 FELIZ PÁSCOA



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL AVRIL, 2022 | 14 |  APRIL 2022 THE VOICE OF PORTUGAL

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) 
e congregado mariano

O radicalismo dos malditos 

Em geral, uma guerra não tem 
vencedor, mas quem perde 
menos. E mesmo em guerras 

de conquista, como a que vemos na 
Ucrânia. Igualmente, acontece para 
disputas internas, quando o adver-
sário é encarado como inimigo a ser 
destruído, todos perdem... E muito! 
Não precisa ser astuto para perce-
ber isso, mas o radicalismo combina 
com a estultícia. 

O pior radicalismo político é o re-
ligioso, sempre é bom desconfiar 
de quem fala em Deus, o ser huma-
no mau travestido de bom é sempre 
o pior. E foi o próprio Jesus quem 
mostrou que o recitador de Bíblia (o 
fariseu em Lucas 18,9-14) é mau, en-
quanto que o pecador arrependido é 
bom. 

Jamais esqueço as palavras de Jere-
mias (17,5): eis o que diz o Senhor: 
maldito o homem que confia em ou-
tro homem! Eu acrescentaria: maldi-
tíssimo o homem que confia em po-
lítico. Mas o Salmo (145,3) vem em 
meu socorro: não coloqueis nos po-
derosos a vossa confiança, são apenas 

homens nos quais não há salvação. 
E o próprio Jesus diz o destino des-

ses que se dizem anunciadores, mas 
causam grande decepção por seus es-
candalosos bezerros de ouro (Mateus 
18,7): ai do mundo por causa dos es-
cândalos! Eles são inevitáveis, mas ai 
do homem que os causa! 

O radicalismo político estimula ain-
da mais radicalismo, em uma espiral 
cujo fim conhecemos, basta ver a 
história do Brasil e de outros países. 
A História sempre se repete. Vimos 
a Dilma pavimentar o caminho da 
extrema direita ao poder. Agora, Bol-
sonaro pavimenta o caminho de Lula 
de volta ao poder, e quando mais ra-
dical age, mais consensual (nos dois 
sentidos) fica a escolha de Lula. 

A diferença é que Lula não é um 
idiota com complexo messiânico, 
Lula é o político mais inteligente na 
disputa e o radicalismo o beneficia 
muito, para se eleger e, depois, para 
governar com mão pesada. 

A solução, muito difícil de aconte-
cer, é trocar a paixão cega pela "Pá-
tria" por um amor racional, decisivo, 
produtivo. Difícil porque ninguém 
quer ouvir, pois o apoio deveria ser 
destinado a candidatos fora do radi-

calismo, como Moro (?), Ciro e Dória 
ou, ainda, a Tebet. É impressionante 
que sejam poucos os políticos expe-
rientes que enxergam essa situação... 

E o que temos visto é o radicalismo 
escalando a ponto de um juiz proibir 
manifestações políticas no Lollapa-
looza. Eu fico horrorizado toda vez 
que um juiz extrapola os direitos 
individuais de manifestação. Existe 
uma lei eleitoral que estabelece limi-
tes para políticos ou candidatos a po-
líticos, eu até acredito que seja uma 
lei inconstitucional, mas a manifesta-
ção de cidadãos contra governantes é 
constitucional e nem precisa ser ad-
vogado para entender isso. 

É lamentável ver que no Congres-
so exista uma Bancada da Bala, ou-
tra da Bíblia (muitos são pastores da 
prosperidade – não deveriam servir 
a dois senhores), Rural (que deveria 
chamar-se do Agrotóxico), do abor-
to, da pena de morte... Cadê a Ban-
cada da Ciência e Tecnologia? Pois é, 
a única que traz prosperidade, segu-
rança, saúde, empregos especializa-
dos e bem pagos... Essa é a bancada 
que interessa a uma nação, estratégi-
ca, soteriológica, prioritária, consen-
sual. E não é que chegou a hora de 
escolher novos parlamentares! 

CRÓNICA

INFORMAMOS QUE A REABERTURA DO CANTINHO ESTÁ EM BREVE, SANTA PÁSCOA / SANTA PACIÊNÇA.INFORMAMOS QUE A REABERTURA DO CANTINHO ESTÁ EM BREVE, SANTA PÁSCOA / SANTA PACIÊNÇA.
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História da Páscoa
A Páscoa é uma das mais importantes festivi-

dades do calendário cristão. Essa data come-
morativa originou-se com os judeus e teve seu 

sentido ressignificado após a crucificação de Cristo. 
Algumas características da Páscoa moderna também 
possuem elementos herdados de povos pagãos. A Pás-
coa é uma celebração de data móvel, e o seu signifi-
cado mais conhecido – o cristão – relembra a crucifi-
cação e ressurreição de Cristo. A palavra “páscoa” no 
idioma português deriva dos termos em três idiomas 
“Pessach”, no hebraico, “Pascha”, no latim, e “Paskha”, 
no grego.

PÁSCOA JUDAICA
A Páscoa comemorada pelos judeus possui um sen-

tido completamente distinto daquele assumido na 
comemoração cristã. A Páscoa judaica é chamada de 
“Pessach” (significa “passagem” no hebraico) e come-
mora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. 
Essa festa judaica era comemorada tradicionalmente 
próximo ao período em que se inicia a primavera no 
hemisfério norte. A realização dessa festa na tradição 
judaica aconteceu por uma ordem expressa de Javé a 
Moisés, que a repassou para o povo hebreu. A descri-
ção da forma como a comemoração deveria ser reali-
zada e todo o seu contexto estão no trecho bíblico de 
Êxodo 12 |1|. De qualquer forma, essa festa faz men-
ção à passagem do anjo da morte pelo Egito durante 
a execução da décima praga, que foi responsável pela 
dizimação de todos os primogênitos daquela terra.

PÁSCOA CRISTÃ
Apesar de sua derivação da comemoração judaica, o 

sentido da Páscoa cristã é diferente, pois relembra os 

atos da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A 
ressurreição de Cristo é, inclusive, um dos pilares da fé 
cristã e, por isso, a Páscoa é uma festividade tão impor-
tante assim para os cristãos. Dentro da tradição cristã, 
Cristo é enxergado como o Cordeiro de Deus que foi 
enviado com a missão de se oferecer em sacrifício para 
salvar a humanidade dos pecados. Após ter sido cruci-
ficado e morto, Cristo ressuscitou após três dias. Todos 
esses eventos teriam supostamente ocorrido durante a 
realização da Páscoa Judaica (comemorada durante sete 
dias), o que criou um paralelo entre as duas comemora-
ções. Na comemoração da Igreja Católica, a Páscoa en-
cerra o período da Quaresma, que é marcado por jejuns 
e no qual muitos fazem promessas. A última semana 
desse período é conhecida como Semana Santa e inicia-
-se com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada 
triunfal de Cristo em Jerusalém. Não pare agora... Tem 
mais depois da publicidade ;)

Os dias finais da Semana Santa são a última ceia, que 
aconteceu na Quinta-feira Santa; a crucificação e morte 
de Cristo acontece na Sexta-feira Santa, e a ressurreição 
de Cristo aconteceu no Domingo de Páscoa.

A data de comemoração da Páscoa, como todos sa-
bem, é uma data móvel e pode acontecer entre o pe-
ríodo de 22 de março e 25 de abril. A determinação da 
Páscoa como comemoração em data móvel foi estipu-
lada pela própria Igreja durante o Concílio de Niceia, 
organizado em 325 d.C. Ali se estabeleceu que a Páscoa 
aconteceria no primeiro domingo após a lua cheia do 
equinócio da primavera (baseado no hemisfério norte).

OUTRAS INFLUÊNCIAS NA PÁSCOA MODERNA
O coelho e os ovos foram símbolos agregados à Pás-

coa a partir da influência de outras culturas
Além da tradição judaica e cristã, a Páscoa moderna 

agregou elementos de outras culturas não cristãs, isto 
é, pagãs. Esse processo aconteceu, sobretudo, a partir 
da cristianização dos povos germânicos na Europa. 
Os historiadores afirmam que, durante esse processo, 
uma série de elementos das culturas desses povos foi 
sendo apropriada pelo cristianismo.

No caso da Páscoa, existem historiadores que esta-
belecem uma conexão entre essa festividade no norte 
da Europa e o culto a uma deusa germânica chamada 
Eostern, mas também chamada de Ostara. Os termos 
em alemão e inglês para Páscoa muito provavelmente 
têm origem nesse culto. Em alemão, o termo para Pás-
coa é Ostern (possui semelhança com Ostara); em in-
glês, o termo para Páscoa é Easter (possui semelhança 
com o termo Eostern).

Alguns historiadores relatam que durante o equinó-
cio da primavera, ou seja, próximo da época em que 
os cristãos comemoravam a Páscoa, povos germânicos 
realizavam festividades em homenagem à deusa Eos-
tern, o que criou um paralelo entre as comemorações 
nessas localidades do hemisfério norte.

Outros símbolos tradicionais da Páscoa moderna – o 
coelho e os ovos – também são atribuídos a influên-
cias pagãs. Acredita-se que coelhos e ovos eram tra-
dicionais símbolos que representavam a fertilidade 
para diferentes povos e, à medida que esses povos fo-
ram sendo cristianizados, esses símbolos foram sendo 
agregados à comemoração cristã.

FELIZ PÁSCOA
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CARNEIRO: Carta Dominante: a Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Cuidado com relacionamentos que lhe 
causam sofrimento. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter 
dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período 

favorável, poderá receber bons resultados. 
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

TOURO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera Amor: Dedique mais tempo à sua família e à 
pessoa amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser 
afetado por dores musculares. Dinheiro: Período caracterizado 

por dúvidas que podem fazê-lo ser mais contido relativamente aos seus 
gastos. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. 
Opte por fazer uma viagem há muito planeada. Saúde: 
Atravessa um período regular a este nível, sem sobressaltos 

nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos 
alcançados. Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe 
levar por pensamentos negativos, melhores tempos virão. 
Saúde: Fase de maior tendência para a fadiga. Descanse 

mais. Dinheiro: Não seja demasiado autoconfiante, pois as situações 
podem não correr como o previsto. 
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

LEÃO: Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Estará mais confiante e, por isso, encontrará 
facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: 
Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos 

mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspetivas a este 
nível, defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua 
concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: A sua facilidade de comunicação e o 
à-vontade com que aborda as pessoas e as situações criarão 
um clima tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-

se num período favorável, mas atenção à tendência para cometer 
alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá 
alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado. Números da 
Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas 
oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá encontrar 
um novo amor ou solidificar o relacionamento atual. Saúde: 

Possíveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, 
seja mais otimista! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou 
poderá sofrer alguns enganos. Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 
46

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Viverá momentos de grande 
harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não terá motivos 
de preocupação. Dinheiro: Dê um passo de cada vez e 

alcançará os seus objetivos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Uma paixão recente poderá acabar, 
mas não se preocupe, pois haverá ótimas novidades a 
nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade. 

Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar um novo 
projeto, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências. 
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e 
pense bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua 
alimentação deverá ser mais equilibrada. Dinheiro: Não 

se exceda nas compras, não está no momento indicado para fazer 
despesas. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a 
imaginação desapareçam da sua relação afetiva, cultive-
as constantemente. Saúde: Poderá sofrer de dores de rins. 

Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas, mas 
tudo se resolverá. Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEIXES: Carta Dominante: o Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus 
familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer com dores 
de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos 

inesperados, planifique bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Para que serve a ONU?

Entramos em plena Semana 
Santa e, nem isso, é esta efe-
méride é motivo para umas 

tréguas na aterradora guerra de-
clarada pela Rússia à Ucrânia, pois nos conflitos 
mundiais anteriores, até as armas calavam-se e os 
soldados confraternizavam em ambas trincheiras 
no período festivo. 

Desta vez, imagens que supúnhamos que eram ape-
nas relatos dos livros antigos ou nas ficções cinema-
tográficas de Hollywood, entram-nos diariamente 
pela casa dentro, com massacres horripilantes, que 
mesmo pretendendo-se desviar o olhar, somos leva-
dos a assistir àquilo que apenas os primatas faziam 
sem dó, nem piedade, porque eram insensíveis à dor 
alheia.

As autoridades ucranianas estão a investigar os cri-
mes de guerra cometidos pela Rússia, depois de en-
contrarem centenas de corpos espalhados por várias 
cidades, nomeadamente em Bucha, que os soldados 
russos abandonaram e deixaram um cenário terrífico 
para trás.

Por seu lado, a União Europeia, cinicamente, prepa-
ra-se para novas sanções e o Presidente dos Estados 
Unidos, apenas diz que Putin é criminoso de guerra 
após as imagens de Bucha. Alemanha da ex-Senhora 
Merkel e a Áustria irão tentar deixar de comprar uns 
quilitos de carvão, continuando, no entanto, teimosa-
mente, a financiar a economia russa com a aquisição 
de gás, deixando as autoridades de Moscovo com a 
sensação de impunidade, apenas afirmando ao mun-
do que os pretensos crimes de guerra não passam de 
manobras dos ucranianos para enganar os incautos.

A situação é de tal forma aterradora que o Presiden-
te Zelenskii deslocou-se a Bucha e de voz embargada 
disse que o cenário que encontrou torna mais com-
plicado negociar a paz e há mesmo receios de que 
esta seja apenas a ponta do icebergue. A procura de 
caminhos para a paz torna-se cada vez mais urgente, 
mas com estas situações, as posições de ambos os la-
dos endurecem. 

A ofensiva militar da Rússia continua a provocar 
uma perturbadora onda de sofrimento humano, um 
inegável problema, para o qual não se vislumbram 
soluções diplomáticas capazes de garantir ao mesmo 
tempo a integridade territorial da Ucrânia e permitir 
que Vladimir Putin possa salvar a sua face.

Discute-se o papel da ONU para ajudar a pôr um 
ponto final à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e mes-
mo a responsabilidade da Europa, porque as Nações 
Unidas estão bloqueadas pelo grande peso da Chi-
na e da Rússia no Conselho de Segurança que não 
deixam passar qualquer sanção, pelo que não está no 
horizonte próximo que Moscovo ponha fim ao con-
flito com a Ucrânia.

O certo é que as sanções já implementadas ao lon-
go do último mês, mesmo que muito duras para já, 
não têm tido efeitos práticos na Rússia e pelo andar 
da carruagem percebe-se que Putin há muito se pre-
parou para esta situação, fazendo os seus cálculos e 
contando as espingardas de quem estaria do seu lado. 
Até os nossos “irmãos” da Guiné-Bissau, Moçambi-
que e Angola estão a pender para o lado do invasor.

A União Europeia parece que irá propor, para apro-
vação do Conselho Europeu, o aumento dos embar-
gos a algumas exportações, incluindo tecnologias, 
combustível de avião, embargo à importação de bens 
que dão um lucro significativo ao orçamento do es-
tado, proibindo a importação de combustíveis, parti-
cularmente carvão, a propor mais sanções financei-
ras e proibir os navios russos de entrarem nos portos 
da União Europeia. Vamos esperar para ver se a Ale-
manha embarcará nestas medidas.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem 
como o seu Secretário-geral, António Guterres, têm 
pedido persistentemente para que as partes poupem 
os civis, o que, infelizmente, não se tem verificado, 
pelo que de nada tem servido os apelos da ONU. 

Pelo menos, a Assembleia Geral da ONU suspendeu 
a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, embora 
por uma maioria raquítica. Por seu lado, o Conselho 
da Europa, comité composto por 47 Estados-mem-
bros, decidiu expulsar a Federação Russa, que deixou 
de ser membro da organização, 26 anos após a sua 
adesão.

O certo é que o número real de vítimas está ainda 
por apurar e alguns milhões de ucranianos já fugi-
ram das suas casas ou já saíram mesmo do país, em 
busca de segurança, temendo o iminente perigo de 
risco de vida, que lhes bate impiedosamente à porta. 
Oxalá que, pelo menos, o mundo ocidental continue 
a mobilizar-se com campanhas para acudir ao mar-
tirizado povo ucraniano e que a paz regresse quanto 
antes e atenda ao apelo do Papa Francisco que decla-
rou eu se trata de um massacre diante do qual sobe 
um grito aos céus: "Acabem com esta guerra, calem-
-se as armas, parem de semear morte e a destruição".
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

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

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

Tripas à moda do Porto

PREPARAÇÃO: 
1- Lave muito bem a dobrada e esfregue com metade do sal e com o limão. 
2-Tempere as restantes carnes com o restante sal. 3-Coza a mão de vitela e a 
orelha numa panela com água. Se tiver uma panela de pressão será mais rápi-
do. 4-Noutro tacho com água, coza a entremeada com o frango. Deixe cozinhar 
durante cerca de 30 minutos. 5-Aqueça a banha num tacho e refogue a cebola 

e o alho com a folha de louro. Junte a cenoura e deixe cozinhar em lume brando. 6-Junte um pouco de colorau e as 
carnes cozidas cortadas em pedaços. Adicione os enchidos cortados em rodelas e envolva. Refresque com o vinho 
branco. 7-Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos e em seguida junte o feijão. Envolva e deixe apurar em lume brando 
por cerca de 15 minutos. 8-Rectifique os temperos a gosto. 9- Polvilhe com salsa e sirva com arroz branco.

INGREDIENTES: 
1 kg dobrada; 2 c. de sobremesa sal; 1 unid. limão; 450 g mão de vitela; 500 g 
orelha de porco; 200 g entremeada; 600 g frango 2 c. de sopa banha de porco; 
100 g cebola; 1 dente alho; 150 g cenoura; 1 q.b. colorau; 200 g chouriço de 
carne; 200 g chouriço de vinho; 300 g morcela; 1 copo vinho branco; 2 unid. 
feijão branco cozido; 1 q.b. salsa fresca.

EMPREGOSSÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

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

EMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

Uma companhia de distribuição está a procura 
de pessoal para trabalhar no armazém em tempo 
inteiro de segunda à sexta das 9 às 4h30. As 
responsabilidades incluem: Embalar encomendas, 
receber produtos e gerenciamento da mercadoria no 
armazem também deve ter capacidade de levantar 
caixas. 

Por favor, ligue para 514-843-5061 

 

 

Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available: 

• Servers 
• Bartenders 
• Host/ess 
• Cooks 
• Dishwasher 

Please call 514.333.1000 

info@lechateauroyal.com 

 

"Chateau Royal" está a procura de profissionais de hospitalidade. Estão disponíveis as seguintes posições:
Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available:

• Servidores | Servers
• Bartenders
• Hospedeiro/a | Host/ess
• Cozinheiros | Cooks
• Lava-louças | Dishwasher

Por favor, ligue para 514-333-1000
info@lechateauroyal.com

Precisa-se de uma caixeira ou um 
assistente cozinheiro com ou sem 

experiência. Que fala as três línguas 
seria uma mais valia para o emprego. 

Se gostas de um bom ambiente de 
trabalho com gente simpáticas 

e um patrão sensacional, 
é só chamar. 514-660-8493A DPE construção está, neste mo-

mento, à procura de trabalhadores 
em renovação, trabalho geral e pin-
tura, salário sengundo a experiên-
cia, seguro de grupo após 3 meses. 

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FÁBRICA DE ALUMÍNIO DENTRO E FORA
PARA MAIS INFORMACÃO CONTACTO PELO 

TEL.:514-362-1300MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio profissio-
nal está a procura de empregados em vários ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo das es-

tufas; Motorista classe 1 e 3; Escriturário; organizador 
para os transportes; Obras gerais. 

Venham juntar-se a uma equipe Dinâmica.
Tempo inteiro ou tempo parcial

Boa oportunidade e progreso na sua carreira.
GINO: 514-821-1034

EMPREGOS

Precisa-se de um cozinheiro a tempo 
inteiro com experiência em cozinha 

tradicional para o restaurante Porto Mar 
situado no Velho Montreal.

SR. PASSOS: 514-286-5223

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

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de uma senhora para 
trabalhar em loja de costura com ou 
sem experiência e que fala inglês ou 
francês, e possívelmente português.

514-844-4351

Contactar Décio Cardoso
450-674-9220

115 Rua Rachel E, Montréal, QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

Estamos a procura de empregados com ou sem 
experiência a tempo parcial ou inteiro:

- Cozinheiro/a     - Grelhador     - Caixeiras
Podem vir ao Romados ou nos telefonar.

† MARIA JOSÉ PEREIRA 
1935 - 2022

Faleceu em Montreal, no dia 
8 de abril de 2022, com 86 
anos de idade, a senhora Ma-
ria José Pereira esposa do já 
falecido senhor Antero Bor-
ges Cabral, natural de Santa 
Clara, São Miguel, Açores, 
Portugal. 
Deixa na dor sua filha Filo-
mena, seus filhos Angelo e 
Hernani (Linda St-Martin). 
Seus netos Wilson, Sharon, 
Joshua, Jeffrey, Mark, Jen-
nefer, Vanessa, Kyla, e 12 
bisnetos. Sua irmã Fátima 
Pereira, seu irmão Luís Pereira, seu sobrinho Luís Pa-
checo, sua amiga Maria Virginia Amaral, cunhados/
as,familiares e amigos.Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar segunda-feira 11 de abril de 2022 
e o funeral teve lugar na terça-feira 12 de abri na igreja 
Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que será celebrada domingo 17 de abril 
de 2022 às 11h na igreja Santa Cruz. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† MARIA MERCES DA PONTE
1928 - 2022

Faleceu em Greenfield Park, 
no dia 5 de abril de 2022, com 
93 anos de idade, a senhora 
Maria Merces Da Ponte espo-
sa do já falecido senhor Ma-
nuel  De Sousa Craveiro. 
Deixa na dor seus filhos Mar-
garida (Ursilio) e João (Alda), 
netos, Silvy, Sonia (Mario), 
Suzy (Julien), bisnetos, Tho-
mas, Zachary, David et Oli-
vier, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:

Complexe Rive-Sud 
2750 Bd Marie-Victorin, Longueuil, QC J4G 1P5
514-595-1500  
rivesud@yveslegare.com

O velório teve lugar quarta-feira 13 de abril de 2022 e 
quinta-feira 14 de abril de 2022 . Houve uma missa na 
capela do centro funerário. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.
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CRÓNICAS DE LISBOA

E Agora, Europa?
A senhora ia a Londres visitar a 

sua filha, e, já no aeroporto, 
entrou numa “Loja Franca” e 

adquiriu algumas prendas, mas tam-
bém um pacote de bolacha para comer, 
mais para afastar o nervosismo de via-
jar de avião, do que da fome que não 
sentia, tal o “bichinho que lhe roía na 
barriga”. 

Afinal, aquela sensação, misto de an-
siedade e medo, era-lhe provocada, 
porque há muito que não via a sua neta 
e também, porque pela primeira vez, 
iria viajar de avião e sozinha. Sentou-se 
num banco da sala de espera de embar-
que e abriu o pacote das bolachas que 
colocou a seu lado. Em seguida, sentou-
-se, no mesmo banco, uma jovem que 
também iria voar no mesmo avião. A 
avozinha, chamemos-lhe assim, foi ti-
rando, calmamente, as bolachas uma a 
uma, enquanto observava nas pistas em 
frente os movimentos e a azafama pró-
pria dos aeroportos, até que, por fim, já 
só restava uma bolacha no pacote. Con-
tudo, no mesmo momento em que a sua 
“vizinha de banco” ia fazer o mesmo, as 
mãos quase se tocaram. Surpreendidas, 
olharam-se e ficaram sem saber o que 
cada uma faria e mais ainda porque o 
pacote se tinha esvaziado rapidamente. 
Então, a jovem, virou-se para a senho-
ra e, com alguma agressividade na voz, 
disse: - Este pacote de bolachas era meu 

e a senhora, sem pedir autorização, foi 
comendo também das minhas bolachas 
e nem a última quer deixar para mim? 
- questionou-a. Incrédula, a senhora, 
com idade para ser sua avó, que até os 
seus cabelos brancos como a neve o de-
monstravam, virou-se para a jovem e 
respondeu-lhe: - Tuas, as bolachas? Eu 
comprei o pacote na loja e conforme 
fui comendo, verifiquei que tu também 
ias comendo, mas não me preocupei. 
Agora que estejas a ser indelicada para 
comigo e sem teres em consideração a 
minha idade, deixas-me muito triste. 
Não esperava isso duma jovem como tu. 
A “miúda” sentiu-se envergonhada com 
a reprimenda da senhora e virou a cara 
para o outro lado do banco onde ambas 
estavam sentadas. Reparou, então, que 
o seu pacote de bolachas estava mesmo 
ali a seu lado e ainda cheio. Pensou pe-
gar na sua mochila e afastar-se dali, tal 
a sensação desagradável que sentia, mas 
encheu-se de coragem e levantou-se e 
pegando nas mãos da “avozinha”, disse-
-lhe: - Sinto-me envergonhada, porque 
julguei que eu ia comendo as bolachas 
do meu pacote e, afinal, foi das suas 
que eu fui comendo sem me aperceber. 
Por favor aceite as minhas desculpas e 
perdoe-me. Sei que fui indelicada para 
com a senhora que até é parecida com 
a minha avó. Sabe, estou muito ansiosa 
porque é a primeira vez que vou viajar 

de avião e, por essa razão e só por essa, 
reconheço que fui um pouco agressiva 
no tom de voz que usei para consigo. 
Podemos ambas agora acabar de comer 
as bolachas do meu pacote, enquanto 
esperamos a chamada para o embarque 
no avião que nos levará ao nosso desti-
no? Por favor, aceite o meu pedido de 
desculpas e perdão por esta minha ati-
tude…

Como é timbre de muitas “avozinhas”, 
aceitou as desculpas e a oferta e lá come-
ram todas as bolachas restantes. Afinal, 
aquele mal-entendido quebrou o gelo 
entre as duas desconhecidas e então a 
senhora perguntou: - Por que vais viajar 
para o Reino Unido (UK)? - Vou visitar 
a minha irmã que após a conclusão dos 
estudos universitários e apesar de ter 
frequentado um “bom curso e uma boa 
Faculdade”, não conseguiu arranjar, no 
nosso país, uma colocação profissional 
adequada e ousou emigrar para Lon-
dres, ainda antes do “Brexit” que agora 
torna mais difícil a emigração para o 
UK, respondeu a jovem. - E a senhora, 
qual o motivo da sua viagem? - inqui-
riu a jovem. - Eu vou visitar a minha 
neta que vive em Londres com os pais. 
A mãe, minha filha, portuguesa, e o pai, 
um italiano, que se conheceram aquan-
do da frequência do programa Eras-
mus (sabes a que me refiro, indagou?). 
Nunca mais se largaram, afinal, um dos 
bons resultados do programa Erasmus 
ao facilitar os “casamentos” entre jovens 
estudantes universitários de vários paí-
ses e que já gerou mais de um milhão de 
crianças, desde que começou há mais de 
trinta anos! Concluída a sua formação, 
ousaram emigrar para o UK, o “El dou-
rado” de então. Mas agora, com o “Bre-
xit”, a vida não parece fácil para a tua 
irmã e para a minha família, bem como 
para muitos outros imigrantes de várias 
nacionalidades ali residentes. Acultura-
dos à vida do UK, sentiram receios em 
regressar a Portugal e aguardaram, com 
expectativa o resultado das negociações 
entre o UK e a União Europeia (EU). E 
tudo isto por causa de políticos incom-
petentes e irresponsáveis, porque refe-
rendaram um assunto de Estado. Colo-
caram as decisões no voto do povo, sem 
bases mínimas para decidir em cons-
ciência na opção, criaram um problema 
difícil de resolver e que se arrastou mui-
to tempo.

E assim continuou a “avozinha”, em 
tom de desabafo e de mágoa, embora, 
no seu íntimo, desejasse que a filha e a 
restante família regressassem ao nosso 
país. Em jeito de conclusão e perante a 
atenção da jovem companheira de via-
gem, disse ainda que os políticos bri-
tânicos comeram várias vezes a última 
bolacha, mas continuaram a pedir mais 
uma e ainda mais uma à UE, isto é, a pe-
dir constantes adiamentos nas negocia-
ções e da data final do “Brexit”, porque 
não sabiam como finalizar, a contendo, 

tamanha monstruosidade em que lan-
çaram o seu “Reino” (Reino Unido). 
Já sentiram alguns dos efeitos com o 
“divórcio” com a Europa Continental, 
por exemplo, com a falta de trabalha-
dores para suprirem as suas carências 
– por exemplo, a falta de milhares de 
camionistas que quase parou a cadeia 
de abastecimentos. A História, um dia 
fará justiça desses políticos insensatos 
que para contentarem os descrentes e 
antieuropeístas existentes no seu par-
tido e na sociedade do UK, avançaram 
com um referendo a toda a população 
do UK (Inglaterra, Escócia, Irlanda do 
Norte e País de Gales =UK) não foram 
competentes para analisarem as conse-
quências e faltou-lhes também uma vi-
são de futuro. Nem os imprescindíveis 
“trabalhos de casa” conseguiram fazer 
e daí os sucessivos adiamentos e extre-
mar das negociações com a UE. Que 
sirva de lição para todos os políticos 
sem uma visão de Estado e de futuro, 
porque a Política deve ter horizontes 
alargados também. Esta “guerra” inima-
ginável, mas de acordo com as ambições 
expansionistas da Rússia, veio mostrar 
ao mundo democrático que a “união 
faz a força”, pelo que a saída do UK da 
EU foi uma opção insensata e uma li-
ção para outros países que ameaçam 
seguir o mesmo caminho, como veio a 
provar-se agora. A invasão e intenções 
expansionistas de Putin, apanhou uma 
EU desarmada, mas, felizmente, uma 
NATO composta por trinta países e dos 
quais só os USA e o Canadá não per-
tencem à Europa, que, apesar de tudo, 
não se desmembrou, como defenderam 
alguns “políticos de faz de conta ou pró 
Rússia”, e que agora se desmascaram, 
“condenando a NATO” como causadora 
da invasão russa da Ucrânia, após o fim 
da “guerra fria”. Mostrou ainda que es-
tar fora duma “União”, pode trazer-lhes 
dissabores, como é o caso da Suécia e da 
Finlândia (também da Rep. da Irlanda) 
que não quiseram ser membros desta 
Organização e agora estão fragilizadas 
face ao seu terrível vizinho russo. Erros 
que podem ser fatais, como é o caso de a 
Europa Ocidental estar sempre à espera 
que sejam os USA a liderar a defesa dos 
vinte e oito membros europeus, verdade 
seja dita que o seu “tamanho” lhe dá es-
ses meios económicos e militares, mas 
retira independência ética às suas ações 
e fins.

E lá embarcaram ambas, com desti-
no a um país que foi o “El dourado” de 
milhares de portugueses que para ali 
emigraram e que agora já não o podem 
fazer com a mesma facilidade de quan-
do a UK fazia parte da EU. Mais conse-
quências também para nós portugue-
ses, advirão daquela separação entre as 
ilhas britânicas e o continente europeu 
pertencente à EU. Mas ainda confiden-
ciaram, de que a invasão e a brutal des-
truição dum país/nação e o genocídio 

CRÓNICA
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Neste período 
particularmente difícil, 
queremos oferecer os 
nossos votos de Paz e 
de Esperança a todas 
as Famílias da 
Comunidade 
Portuguesa da grande 
região de Montreal.
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O atraso lusitano

Confesso que 
faço um esfor-
ço por me afas-

tar da política portu-
guesa, contudo o grau 
de incompetência e a 

teimosa tendência a fazer o que não 
deve ser feito e a procrastinar o que 
deveria ser feito atingem níveis de tal 
ordem que pura e simplesmente não 
posso deixar passar sem algumas pa-
lavras. 

Portugal tem agora um governo maio-
ritário, que tem carta verde por parte 
dos portugueses para fazer tudo aquilo 
que deve ser feito para que o país pro-
grida. No entanto, os sinais são por mais 
que evidentes que não teremos qual-
quer progressão, pelo menos por força 
deste governo. Primeiro sinal negativo 
é o facto de o orçamento discutido ser 
uma cópia colada do orçamento pro-
posto pelo governo anterior, do mes-
mo primeiro ministro António Costa, 
numa conjetura totalmente diferente 
daquela que enfrentamos agora, com a 
guerra na Ucrânia, outras tensões geo-
políticas, inflação que se sabe agora ser 
mais persistente do que se havia previs-
to, problemas de preço de fornecimento 
de matérias primas um pouco por todo 

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

o mundo e em particular na Europa 
entre outros fatores. Que faz o “novo” 
governo? Pega no orçamento anterior-
mente proposto e copia para o atual, 
com algumas medidas de apoio para 
inglês ver. Na discussão da assembleia 
da república, o pouco que vi deixou-me 
amplamente preocupado, e aceitando 
a opinião de outros comentadores que 
terão visto a discussão do orçamento 
de forma mais integral, aparentemente 
apenas a Iniciativa Liberal terá tenta-
do focar nos pontos primordiais que 
deveriam preocupar a governação de 
Portugal do ponto de vista orçamental. 
Podemos gostar dele ou não, concordar 
com o que fez ou não, mas Cavaco Silva, 
num artigo no jornal O Público desta 
segunda-feira (A coragem política do 
Governo e o crescimento da economia), 
acerta exatamente nos pontos fracos 
deste governo. De nada serve berrarmos 
que fomos ultrapassados por diversos 
países do leste europeu que entraram 
há pouco tempo (comparado com Por-
tugal) na União Europeia, pois parece 
que os recentes e atual governo do PS 
não se sentem incomodados com isso. 
Quanta falta de brio deve-se ter para 
sermos ultrapassados sem nos incomo-
darmos? Mas Cavaco silva continua in-
dicando “um grau de coragem política 
muito baixo” a António Costa, o que me 
parece até simpático, pois eu acho que 

o problema não é apenas coragem mas 
também incapacidade, inabilidade, pois 
politicamente ele demonstrou bastante 
habilidade em manobrar parceiros po-
líticos mas sempre do lado do compro-
misso da estagnação, do congelamento 
do progresso. Exemplos não faltam. Um 
dos mais cómicos se não fosse trágico é 
a proposta do novo ministro da econo-
mia de aplicar uma nova taxa a lucros 
extraordinários às empresas que lucrem 
com a atual conjetura. Qualquer pessoa 
se perguntará como definir lucros ex-
traordinários derivados da conjetura. 
Uma das aplicações seria às empresas 
energéticas, esquecendo contudo que os 
preços são definidos a nível do produtor 
e não das empresas de transformação. 
Estas, em Portugal, já têm uma carga 
bem elevada, pelo que o resultado seria 
o consumidor pagar mais ou a elimina-
ção desse setor em Portugal passando 
os portugueses a enviar divisas para o 
estrangeiro para comprar combustí-
veis, o que resultaria em agravamento 
de preços e empobrecimento do país! 
E Rui Rio, que nada compreendeu das 
eleições passadas, confirma que apoia-
ria esta medida? Puro populismo barato 
e incompetência!

O que eu, como português, gostaria de 
ver como compromisso num governo 
ou numa equipa candidata a governa-
ção liderada por alguém era algo como 
Cavaco Silva escreve no seu artigo an-
teriormente citado: em 10 anos “trazer 
Portugal de volta à 15.ª posição entre os 
27 países da UE, em termos de rendi-

mento per capita, em que se encontrava 
em 2002” e que “um nível de exporta-
ções de bens e serviços de 60% do PIB 
deve ser assumido como objetivo a al-
cançar até 2030”. Em vez disso temos 
navegação à vista, sem rumo porque 
não há objetivos para além de se mante-
rem no poder. O próprio Marques Men-
des, no seu comentário deste domingo, 
em que muitas vezes, na minha opinião, 
é muito meigo e complacente com o 
governo, referiu alguns valores interes-
santes que deveríamos reter nas nossas 
mentes: 

• em Portugal, o peso das exportações 
no PIB é de 42%(resultados de 2021); 
na Polónia é de 60,9%; na Hungria é de 
81,3%.

• Taxa de IRC: em Portugal a taxa má-
xima de IRC (incluindo derramas) é de 
31,5%. Na Polónia é de 19%; na Hungria 
é de 10,8%.

• Qualificações: em Portugal, só 55% 
da população tem, pelo menos, o ensino 
secundário. Na Polónia, esse indicador 
é de 93,2%; na Hungria, de 85,6%.

• Produtividade: Portugal tem uma 
produtividade que é apenas 73% da mé-
dia europeia. O mesmo valor na Hun-
gria; mas na Polónia a produtividade é 
maior, 84%.

Pergunto agora: viram ou veem estes 
factos discutidos pelo “novo” governo? 
A resposta é evidente, por isso não se 
admirem dos maus resultados e da es-
tagnação portuguesa.

CRÓNICA
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9ª edição do Festival Portugal
SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

É dificil acreditar que a 9ª edição 
do Festival Portugal vai se reali-
zar em "Meio-Virtual". Quase to-

dos os festivais estão a organizar os seus eventos em 
grande e todos eles vão ser apresentado em ar livre, 
porque o governo dá esta possibilidade este ano.

Porquê "meio-Virtual", é simples só 1000 pessoas vão 
poder estar presente para ver o espetáculo que vai se 
realizar "mais uma vez" no Teatro Rialto.

Eu não vou criticar esta organização porque eles 
continuem a fazer um grandioso evento em nome de 
"Portugal".

Todas edições há sempre um artista "para mim que 
sobresaia entre todos eles". Este ano é Cordeone, um 

"fadista muito diferente que tem um estilo único, e que 
eu admiro muito. Os outros são grandes artistas, en-
tre eles, Luís Duarte e Eddy Sousa que são muito bem 
conhecidos na comunidade portuguesa de Montreal, 

mas há sempre surpresas, tal como Alexia Martins, 
que é uma jovem da nossa comunidade e que tem um 
grande talento e que eu encontrei no lindo restauran-
te Aldea que está situado no 4403 Boul. St Laurent 

onde tivemos a oportunidade de ver a inauguração 
desta nova edição do Festival Portugal. Que está qua-
se a chegar aos seus 10 anos. Fui "indiretamente" uma 
das pessoas que ajudou o festival durante 7 anos. Fiz 
o mais possivel para realçar o nosso Portugal e como 
dizem sempre "The show must go on...".

Este ano a porta-voz do Festival deste ano é Isabel 
dos Santos. Em primeiro lugar, acho a escolha bastan-
te interessante, uma das portuguesas mais conhecida 
no meio artístico em Montreal. Em segundo lugar, é 
importante a escolha da porta-voz ter uma apresen-
tação forte na língua portuguesa, acho importante de 
sempre ter uma ligação entre portugal e o Canadá nes-
tas escolhas. 

Para finalizar parabéns ao Joe Puga, e, que continua 
a surpreender. 
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Man. City 74 31 23   5   3
2-Liverpool 73 31 22   7   2
3-Chelsea 62 30 18   8   4
4-Tottenham 57 31 18   3 10
5-Arsenal 54 30 17   3 10
6-West Ham 51 32 15   6 11
7-Man. United 51 31 14   9   8
8-Wolverhampton 49 32 15   4 13
9-Leicester City 40 29 11   7 11
10-Crystal Palace 37 31   8 13 10
11-B&H Albion 37 31   8 13 10
12-Aston Villa 36 31 11   3 17
13-Brentford 36 32 10   6 16
14-Southampton 36 31   8 12 11
15-Newcastle 34 31   8 10 13
16-Leeds United 33 32   8   9 15
17-Everton 28 30   8   4 18
18-Burnley 24 30   4 12 14
19-Watford 22 31   6   4 21
20-Norwich City 21 31   5   6 20

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Milan 68 32 20   8   4
2-Internazionale 66 31 19   9   3
3-Napoli 66 32 20   6   6
4-Juventus 62 32 18   8   6
5-Roma 57 32 17   6   9
6-Lazio 55 32 16   7   9
7-Fiorentina 53 31 16   5 10
8-Atalanta 51 31 14   9   8
9-Sassuolo 46 32 12 10 10
10-Hellas Verona 45 32 12   9 11
11-Udinese 39 31   9 12 10
12-Torino 39 31 10   9 12
13-Bologna 37 31 10   7 14
14-Empoli 34 32   8 10 14
15-Spezia 33 32   9   6 17
16-Sampdoria 29 32   8   5 19
17-Cagliari 25 32   5 10 17
18-Genoa 22 32   2 16 14
19-Venezia 22 31   5   7 19
20-Salernitana 16 31   3   7 21

 P J V E D
1-Paris SG 71 31 22   5   4
2-Marseille 59 31 17   8   6
3-Rennes 56 31 17   5   9
4-Strasbourg 52 31 14 10   7
5-Nice 51 31 15   7   9
6-Monaco 50 31 14   8   9
7-Lille 48 31 12 12   7
8-Lens 47 31 13   8 10
9-Nantes 46 31 13   7 11
10-Lyon 46 31 12 11   8
11-Montpellier 41 31 12   5 14
12-Brest 39 31 10   9 12
13-Stade de Reims 36 31   8 12 11
14-Angers 33 31   8   9 14
15-Troyes 32 31   8   8 15
16-Lorient 31 31   7 10 14
17-Clermont 28 31   7   7 17
18-Saint-Étienne 27 31   6   9 16
19-Bordeaux 26 31   5 11 15
20-Metz 23 31   4 11 16

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 69 29 22   3   4
2-B. Dortmund 60 29 19   3   7
3-B. Leverkusen 52 29 15   7   7
4-RB Leipzig 51 29 15   6   8
5-SC Freiburg 48 29 13   9   7
6-TSG Hoffenheim 44 29 13   5 11
7-FC Union Berlin 44 29 12   8   9
8-FC Köln 43 29 11 10   8
9-E. Frankfurt 39 29 10   9 10
10-Mainz 38 29 11   5 13
11-VfL Bochum 36 28 10   6 12
12-Wolfsburg 34 29 10   4 15
13-B. M´gladbach 34 28   9   7 12
14-FC Augsburg 32 29   8   8 13
15-Stuttgart 27 29   6   9 14
16-A. Bielefeld 26 29   5 11 13
17-Hertha BSC 26 29   7   5 17
18-SpVgg Greuther 16 29   3   7 19

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 72 31 22   6   3
2-Barcelona 60 30 17   9   4
3-Sevilla 60 31 16 12   3
4-Atlético Madrid 57 31 17   6   8
5-Real Betis 56 31 17   5   9
6-Real Sociedad 54 31 15   9   7
7-Villarreal 46 31 12 10   9
8-Athletic 45 31 11 12   8
9-Valencia 42 31 10 12   9
10-Osasuna 41 31 11   8 12
11-Espanyol 39 31 10   9 12
12-Celta de Vigo 36 31   9   9 13
13-Rayo Vallecano 34 30   9   7 14
14-Elche 32 31   8   8 15
15-Getafe 32 31   7 11 13
16-Granada 29 31   6 11 14
17-Mallorca 29 31   7   8 16
18-Cádiz 28 31   5 13 13
19-Alavés 22 31   5   7 19
20-Levante 22 31   4 10 17

Espanha
Liga Santander

HÉLDER DIAS
heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo

F1: Charles Leclerc Vence de Ponta A Ponta o GP Da Austrália 

É verdade faz dois anos que não 
tínhamos o prazer de ir até à 
Austrália, mais precisamente a 

este lindíssimo traçado de Albert Park em Melbourne. 
Um circuito com umas caraterísticas muito similares 
ao nosso circuito Gilles Villeneuve em Montréal, com 
5,279 Km e 14 curvas (duas a menos que em 2019) e 
58 voltas a rodar.

Esta terceira sessão de treinos livres (TL3) ficou mar-
cada com uma forte saida de pista de Sebastien Vettel, 

Aston Martin e... como um azar nunca vem só o seu 
companheiro de equipa Lance Stroll envolveu-se num 
acidente com Esteban Ocon, Alpine. Valeu o super tra-
balho dos mecânicos dos dois lados das garagens na re-
paração dois dois carros, para poderem participar neste 
Q1 mas, mais uma vez Lance Stroll, viria a ser prota-
gonista de um novo acidente bizarro. desta feita, com 
outro canadiano da Williams, Nicola Latifi, Stroll perde 
três lugares na grelha e Vettel é penalizado em 5000 eu-
ros pouco depois foi novamente multado por excesso 
de velocidade nas boxes. Além destes dois Aston Mar-
tin ficaram por aqui: os dois Wlliams e o Hass de Ke-
vin Magnussen. Q2 marcado com a eliminação de Zho 
Alfa Romeo, Tsunoda Alpha Tauri, Bottas, Alfa Romeo 
e Mick Schumacher, Hass Super bela prestação dos Fer-
rari e Red Bull e passagem ao Q3 pela primeira vez esta 
época dos Mercedes de Lewis Hamilton e George Rus-
sell. Caso curioso são bem visiveis as vibrações verticais 

no cockpit de Hamilton. Fernando Alonso Alpine que 
vinha a fazer toda uma volta e a bater todos os sectores 
da pista, em termos de velocidade, com problema de 
blocagem dos hidráulicos da caixa de velocidades, ba-
teu forte, ferindo a mão esquerda e largou para a corri-
da (sem tempo) na décima posição "é verdadeiramente 
frustrante, mas participarei na corrida", disse Alonso. 
Depois da luta por apenas milésimas de segundo foi 
Charles Leclerc, Ferrari o piloto a obter a sua segunda 
Pole Position do ano e a sua décima primeira em car-
reira, seguido dos Red Bull de Max Verstappen e Sergio 
Perez.Lando Norris levou o seu McLaren a quarta po-
sicao, seguido de Hamilton, Russell,Ricciardo, Ocon e 
Sainz. Estes os dez primeiros a largarem para a corrida.

Domingo as vermelhas deram lugar as verdes e Char-
les Leclerc Ferrari, como uma fle-
cha assume os comandos da corri-
da sob forte pressão de Verstappen 
e Lewis Hamilton ele que conhe-
ceu uma extraordinária largada. 
2ª voltas rodadas e Carlos Sainz, 
Ferrari faz uma saida de pista e é o 
primeiro abandono na corrida. 3ª 
volta e entrada do carro de segu-
rança para evacuação do Ferrari. 
7ª volta e Leclerc continua a liderar 
a corrida. 10ª volta com uma ma-
nobra digna de um grande piloto 
Sergio Perez, Red Bull, ultrapas-
ssa Lewis Hamilton e o mexicano 

volta ao seu terceiro lugar.19 volta e Max Verstappen é 
o primeiro do top dez a ir mudar de pneumaticos. 21ª 
volta e inesperadamente Hamilton oferece uma luta im-
pressionante a Perez, entrando este às boxes para mu-
dar de pneus, Estratégia da Red Bull para se liberar do 
Mercedes ? Verstappem faz a volta mais rapida 1,22,514 
seg. 24ª volta segunda entrada do carro de segurança 
pois Sebastian Vettel, Aston Martin, bate nos muros e é 
o segundo a abandonar Melbourne, segundo nos pare-
ceu um problema electrónico no monolugar estaria na 
origem. 28ª voltas cinco diferentes equipas a liderarem 
a corrida, facto não visto a muito tempo. 27ª voltas e 
Alonso ainda não mudou de pneus, até que ponto o es-
panhol vai resistir em pista? 37ª volta e Perez deixa para 
trás Russell mesmo se a Mercedes tivesse comunicado 
ao seu piloto para o guardar nas suas traseiras, 39ª volta 
Max Verstappen,Red Bull, segundo na corrida abando-
na com problemar no motor sob as ordens do seu enge-

nheiro de pista. Embora tivesse rodado sempre em se-
gundo lugar o piloto da Red Bull não sómente mostrou 
a falta de confiabilidade do RB18 como tambem, sai da 
Austrália com zero pontos e vê Leclerc distanciar-se no 
Mundial de Pilotos embora estejamos ainda no começo 
do Campeonato 2022. 52ª volta Leclerc, Perez e Russell, 
dominam este Grande Prémio.travando-se uma imensa 
luta no meio do pelotão.

Mas a Ferrari é mais forte e Charles Leclerc vence de 
ponta a ponta, e convence arrancando tudo este fim de 
semana, pole postion, volta mais rápida e o Grande Pré-
mio da Austrália, seguido de Sérgio Perez, Red Bull e 
George Russell, Mercedes "foi um super fim de semana, 
estou felicíssimo não sómente com a vitória mas tam-
bém com o desempenho da máquina", disse Leclerc.

O outro Ferrari e Carlos Sainz tiveram um fim de se-
mana muito dificil, com o espanhol a não conseguir fa-
zer melhor que um nono lugar nas classificativas, como 
na corrida, depois de uma má largada caindo para 
décimo quarto, comete um erro na curva 9, tentando 
recuperar e despista-se ficando prisioneiro na gravilha.
Quanto ao despiste de Vettel e a fraca prestação da As-
ton Martin mais uma vez este fim de semana Sebastian 
Vettel disse; A minha falta de experiência com este car-
ro não ajudou e precisamente quando estava a tentar 
recuperar perdi os controlos do carro na curva 4 e claro 
foi inevitável o embate. O canadiano Lance Stroll ter-
minou na décima segunda posição, mas nem ele, nem 
a equipa, conseguiram quaisquer pontos.Um BRAVO a 
McLaren pelo brilhante comportamento dos seus pilo-
tos Lando Norris e Daniel Ricciardo durante todo o fim 
de semana especialmente na corrida com os seus dois 
carros a pontuarem Norris quinto, Ricciardo sexto.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Charles Leclerc -Ferrari
2-Sergio Perez -Red Bull
3-George Russell - Mercedes
4-Lewis Hamilton -Mercedes
5-Lando Norris -McLaren
6-Daniel Ricciardo -McLaren
7-Esteban Ocon -Alpine
8-Valteri Bottas -Alfa Romeo
9-Pierre Gasly -Alpha Tauri
10-Alexander Albon -Williams

Próximo encontro a 24 de abril em Imola, Emílie Ro-
magna. Esteja connosco e com a F1 neste seu jornal A 
VOZ de PORTUGAL .
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FPF
Taça de
Portugal

DESPORTO

1-FC Porto 79 29 25 4 0 72 19
2-Sporting 73 29 23 4 2 59 18
3-Benfica 64 29 20 4 5 73 29
4-SC Braga 55 29 16 7 6 47 28
5-Gil Vicente 46 29 12 10 7 40 30
6-Vitória SC 39 29 11 6 12 38 38
7-Paços de Ferreira 36 29 9 9 11 27 34
8-Santa Clara 34 29 8 10 11 32 46
9-Estoril Praia 34 29 8 10 11 32 36
10-Marítimo 33 29 8 9 12 32 39
11-Boavista 33 29 6 15 8 34 41
12-Portimonense 32 29 8 8 13 27 34
13-FC Vizela 29 29 6 11 12 31 47
14-FC Famalicão 28 29 6 10 13 34 44
15-FC Arouca 26 29 6 8 15 27 50
16-CD Tondela 25 29 7 4 18 37 58
17-Moreirense 23 29 5 8 16 26 46
18-Belenenses SAD 21 29 4 9 16 18 49

 PTS  J V E    D GM   GS

29ª JORNADA

1-Casa Pia 59 29 18 5 6 40 18
2-Rio Ave 57 29 17 6 6 44 29
3-GD Chaves 54 29 15 9 5 46 27
4-Feirense 51 29 15 6 8 42 30
5-Benfica B 51 29 15 6 8 53 35
6-Nacional 44 29 12 8 9 46 36
7-Leixões 43 29 12 7 10 38 33
8-FC Penafiel 41 29 11 8 10 31 35
9-CD Mafra 39 29 10 9 10 34 36
10-Farense 37 29 9 10 10 36 36
11-Vilafranquense 37 29 9 10 10 35 38
12-FC Porto B 37 29 9 10 10 40 43
13-Est. Amadora 35 29 9 8 12 40 47
14-SC Covilhã 29 29 6 11 12 26 40
15-Trofense 28 29 6 10 13 25 35
16-Académico de Viseu 27 29 7 6 16 23 43
17-Varzim 26 29 5 11 13 21 36
18-Académica OAF 15 29 3 6 20 32 55

     PTS  J V  E  D GM GS

08/04 Gil Vicente 1-2 Moreirense
09/04 P. de Ferreira 2-0 Marítimo
  Boavista 1-0 FC Arouca
  Benfica 3-1 Belenenses
  CD Tondela 1-3 Sporting
10/04 Portimonense 1-0 Famalicão
  Santa Clara 2-0 E. Praia
  Vitória SC 0-1 FC Porto
  FC Vizela 0-1 SC Braga

30ª JORNADA
15/04 FC Arouca 10:30 Santa Clara
  FC Famalicão 13:00 Gil Vicente
 Vitória SC 15:30 P. de Ferreira
16/04 Moreirense 10:30 CD Tondela
  Belenenses 13:00 FC Vizela
  Marítimo 13:00 Boavista
  FC Porto 15:30 Portimonense
17/04 Sporting 15:30 Benfica
18/04 Estoril Praia 15:30 SC Braga

29ª JORNADA
08/04 FC Penafiel 4-1 Varzim
09/04 Casa Pia 1-0 Farense
  Benfica B 0-0 Est. Amadora
  CD Mafra 0-1 GD Chaves
  Vilafranquense 2-1 A. Viseu
10/04 SC Covilhã 2-0 Académica
  Nacional 2-0 Rio Ave
  FC Porto B 2-1 Feirense
  Trofense 1-2 Leixões

30ª JORNADA
15/04 GD Chaves 6:00 SC Covilhã
  Varzim 9:00 Casa Pia
16/04 Farense 6:00 CD Mafra
  Académica 6:00 FC Penafiel
  Leixões 9:00 FC Porto B
  A. Viseu 10:30 Trofense
  E. Amadora 12:00 Nacional
  Feirense 14:00 Vilafranquense
17/04 Rio Ave 10:30 Benfica B

MEIAS-FINAIS
     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto       1-2 21/04  15:15
CD Tondela - CD Mafra       3-0 20/04  15:15

QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO     2ª MÃO
Manchester City  (1-0)  A. Madrid        1-0        0-0
Benfica  (4-6)  Liverpool        1-3        3-3
Villarreal (2-1) B. München        1-0        1-1
Chelsea (4-5) Real Madrid        1-3    3-2 (a.p.)

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO  2ª MÃO
RB Leipzig - Atalanta 07/04  12:45 14/04  12:45
West Ham - Lyon 07/04  15:00 14/04  15:00
SC Braga - Rangers 07/04  15:00 14/04  15:00
E. Frankfurt- Barcelona 07/04  15:00 14/04  15:00

TÉNIS: NOVAK DJOKOVIC FOI ELIMINADO NA 2.ª RONDA DO MASTERS 1000 DE MONTE CARLO
O número 1 mundial, que entrou em prova precisamente nesta terça-feira, caiu aos pés do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 46.º do ATP, em três 
sets, pelos parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 6-1, num encontro em que cometeu um número atípico de 51 (!) erros não forçados.
Este foi apenas o segundo torneio de Novak Djokovic, que só tinha competido no Dubai no final de fevereiro. Por não estar vacinado contra a covid-19, 
o tenista sérvio foi impedido de competir em alguns torneios nos primeiros meses de 2022, como o Open da Austrália (primeiro Grand Slam da época) 
e os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, nos Estados Unidos. Em 2022, Djokovic tem duas vitórias e duas derrotas.

«William Carvalho convenceu-se que não
basta jogar dez ou 20 minutos»
O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, elo-

giou o rendimento do futebolista português 
William Carvalho, que caminha para a (se 

já não é) melhor época a nível individual no clube es-
panhol, no qual cumpre a quarta temporada, depois 
da saída do Sporting em 2018.

Pellegrini frisou que o médio internacional portu-
guês de 30 anos se convenceu de que não bastava jogar 
alguns minutos e garantiu que a continuidade do mé-
dio no clube – tem vínculo até 2023 – seria importante.

«A situação com William foi bastante especial. Dois 
anos de bastantes confrontações, mano a mano. Eu 

via capacidade para alto rendimento e às vezes via que 
sim, às vezes não. Há que exigir o máximo. O William 
convenceu-se que não basta jogar dez ou 20 minutos, 
mas sim com um ritmo contínuo, em função da sua 
capacidade física, porque ele tem muita qualidade», 
começou por dizer, em entrevista ao Diario de Sevilla, 
publicada esta terça-feira.

«Está convencido do trabalho físico, da intensidade 
para aquela posição. Ninguém pode deixar de querer 
o William. Vamos ver o que acontece no futuro mas, 
para mim, seria uma grande contribuição que conti-
nuasse no plantel», concluiu.

CHAMPIONS: BENFICA ELIMINADO APÓS EMPATE EM LIVERPOOL

Saída com Honra
O Benfica está fora da Liga dos Campeões. No 

entanto, os encarnados conseguiram um re-
sultado que não envergonha ninguém: mar-

caram três golos em Anfield, um dos estádios mais 
difíceis da Europa, e arrancaram um empate.

Houve personalidade, coragem e um punhado de 
erros que ditaram a despedida, sobretudo na segunda 
parte. É certo que o vencedor da eliminatória nunca 
esteve em causa, mas a equipa portuguesa teve dois go-
los anulados (outros tantos invalidados, mas corrigidos 
pelo VAR) e poderia ter saído com um sorriso ainda 
mais amarelo de Inglaterra. 

Era preciso uma noite como a de março de 
2006. No fundo, as águias precisam de voar até 
tocarem o céu para darem a volta ao Liverpool, 
uma das melhores equipas do mundo. Klopp 
repetiu apenas quatro jogadores que alinha-
ram de início na Luz: Alisson, Konaté, Keita e 
Díaz enquanto Veríssimo utilizou Diogo Gon-
çalves na vez de Rafa (lesionado).

O Benfica começou bem o encontro e criou 
uma boa situação para marcar por Everton, 
aos 13 minutos. Porém, Konaté repetiu o que 
havia feito em Lisboa e marcou na sequência 
de um canto de Tsimikas. O francês foi lá cima e puxou 
o adversário para a terra (21m). Os encarnados abana-
ram, mas não caíram. Logo depois, Darwin picou sobre 
Alisson e fez o 1-1, mas o lance não valeu por posição 
irregular o uruguaio. Não contou aos 23 minutos, con-
tou aos 32 minutos: a felicidade no ressalto deixou a 
bola em Gonçalo Ramos que não tremeu e estreou-se a 
marcar na Liga dos Campeões. Por sua vez, o Liverpool 
teve mais ocasiões para marcar. Díaz obrigou Vlacho-
dimos a defesa apertada enquanto Firmino acertou nas 
costas de Vertonghen na pequena área. Houve ainda 
um corte fulcral de Grimaldo a impedir o golo do co-
lombiano ex-FC Porto. O 1-1 acalentava o branco da 
esperança do Benfica. Veríssimo lançou Yaremchuk 
para o lugar de Diogo Gonçalves e passou um sinal à 
equipa. O técnico dos encarnados não contava era com 

os erros que deitaram por terra qualquer possibilidade 
de virar a eliminatória. Aos 55 minutos, Vlachodimos 
largou uma bola que parecia fácil, Vertonghen não fez 
melhor e entregou a Jota que assistiu Firmino para o 
2-1. Se o primeiro golo do brasileiro foi fácil, o que di-
zer do segundo? Dez minutos depois, Tsimikas serviu 
de bandeja Firmino para o 3-1. Por ora, já Klopp tinha 
lançado Salah, Thiago e Fabinho. Esperava-se, por isso, 
que o vice-líder da Premier League conseguisse ampliar 
ainda mais o marcador.O futebol é pródigo em surpre-
sas. Foi com o onze mais perto do habitual que o Benfi-

ca causou mais problemas ao Liverpool. Os encarnados 
aproveitaram o espaço nas costas do adversário para 
chegar à baliza de Alisson. Foi assim, por exemplo que 
Yaremchuk se isolou, driblou Alisson e fez o 3-2. O lan-
ce foi, inicialmente, anulado, mas validado pelo VAR.

À entrada para os dez minutos finais chegou o 3-3. Um 
lance semelhante ao do 3-2. Desta feita, João Mário re-
cebeu mal e a bola sobrou para Darwin que bateu nova-
mente Alisson. Uma vez mais, o lance foi anulado numa 
primeira fase e posteriormente validado pelo VAR. O 
jogo partiu-se nos minutos finais e qualquer uma das 
equipas poderia ter chegado ao triunfo. Se Darwin viu 
Alisson agigantar-se para evitar o 3-4, Mané foi apa-
nhado em posição irregular e viu o 4-3 ser invalidado. 
Não foi como 2006, mas o Benfica sai com cabeça alta 
de Anfield.
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