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Emmanuel Macron venceu!
Todavia Contemplado com Cartão Amarelo
BRASILINO GODINHO

CRONISTA

E

mmanuel Macron venceu a segunda volta das eleições presidenciais francesas.
Mas terá, forçosamente, de sentir
um travo amargo na medida em que
os votos recolhidos por Marine Le Pen correspondem
a um cartão amarelo que quase metade do eleitorado
lhe apresentou, em correspondência com o desagrado
tido com a sua política exercida no decorrer do mandato que agora expirou.
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A Emmanuel Macron depara-se um futuro muito
complicado, face à grave situação da França e à tenebrosa conjuntura internacional; em que avulta a guerra da Ucrânia e dificuldades no funcionamento regular
da União Europeia; ele cada vez mais enredado na de-

sarmonia de objectivos antagónicos inerentes ao elevado número (27) de membros, em que cada um zela
mais os seus específicos interesses do que a harmonização solidária do todo comunitário.
Também Macron terá obrigação de muito se interessar pelo tecido social da pátria francesa, pois que é
latente o descontentamento das classes mais desfavorecidas e ser tradição registarem-se várias convulsões
sociais sempre que se agravam as condições de vida da
população.
Aliás, não foi por acaso que Emmanuel Macron, no
momento de celebrar a sua vitória eleitoral, declarou
que, prioritariamente, iria ter em atenção a raiva de
todos quantos votaram em
Marine Le Pen e que passara
a ser o presidente de todos os
franceses.
E se neste novo ciclo de
desempenho presidencial
mantiver e bem contemplar
o propósito, conjugado com
a eventual pouca flexibilidade de espírito e preservação
de rigidez ideológica e aversão aos imigrantes e à União
Europeia por parte de Marine Le Pen, é provável que
fique arredada a hipótese de
ela ser candidata e vencer a
próxima eleição de acesso ao
Palácio do Eliseu.
Se no segundo mandato Emmanuel Macron falhar
no desempenho das suas atribuições oficiais é de prever que, à quarta tentativa, Marine Le Pen, finalmente,
terá acesso, por via eleitoral, à ambicionada Presidência da República Francesa.
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E daqui a cinco anos?
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

M

acron lá teve a vitória que
fez respirar de alívio toda
a Europa, mas, e daqui a
cinco anos? Melhor, e daqui a três
meses? Sim, daqui a três meses haverá legislativas em França e, apesar
do regime semipresidencialista francês, a presença
no parlamento de uma força contrária ao presidente
Macron tornará difícil qualquer ação por parte deste.
Macron, no seu discurso de vitória, percebeu e bem
que Le Pen tendo aumentado a votação em relação a
2017, coloca-se paulatinamente em posição para, mais
eleição menos eleição, assumir os comandos de França.
Le Pen, da mesma forma que Lula da Silva no Brasil
com o qual já comparei, tem vindo a suavizar as suas
imagem e mensagem, mas não nos iludamos, o fundo continua a ser o mesmo, radical como sempre. As
suas propostas são de desconstrução, de relação de interesses sem qualquer consideração pela ética ou moral desde que essa relação traga ganhos que ela possa
apresentar de forma populista, alimentando o egoísmo
coletivo que tão bem manobra. E sabemos que as dificuldades, a falta de perspetiva e o desespero são as
condições para que a natureza humana traga ao de
cima mais facilmente o seu egoísmo, mesmo na forma
coletiva como encabeça Le Pen sub-repticiamente. O
descontentamento do eleitorado torna assim mais facilmente assimilável as ideias erradas e obsoletas de Le
Pen, que nada mais representam do que um retrocesso
civilizacional, à semelhança de Trump, Putin e muitos
outros que ainda circulam por aí. Cabe a Macron fazer o tudo por tudo, de forma razoável, de encontrar
um equilíbrio que proporcione um distanciamento do
eleitorado em relação a Le Pen. Cabe também a outras
forças políticas e acima de tudo ao eleitorado, pois o
líder pode mostrar o caminho mas se o eleitorado se

deixar vencer por propostas populistas de facilidades
e de satisfação de orgulhos nacionalistas ou locais, o
caminho da destruição estará aberto. Não podemos
esquecer que as duas grandes guerras começaram na
Europa com o advento do nacionalismo aguerrido que
na altura se posicionava como o salvador político e social. Viu-se o resultado, logo, não se queira repeti-lo!
Há quem tenha noção disso, outros não têm noção por
ignorância e outros exploram-no por oportunismo. A
Europa também tem aqui alguma responsabilidade,
em ser menos burocrática e mais próxima do cidadão,
promovendo a união e o interesse mútuos. Há muita
pedagogia por fazer e o mundo globalizado da atualidade trouxe-nos uma realidade para a qual muitos
cidadãos não estavam preparados: a consciência da
sempre existente, sempre reinante e inefável ligação
entre todos os elementos da Humanidade. O problema
dos recursos energéticos, os recursos naturais, o clima
e ambiente, até a própria economia, mostram a interligação entre todos e ignorar ou fazer por ignorar esta
realidade só conduzirá a desastre.
Daqui a cinco anos será decisivo, pois pela progressão matemática Le Pen estaria em condições de obter
a presidência francesa. Mas em política cinco anos é
uma eternidade e muito pode acontecer. Há tempo
para pedagogia e admiro Macron que tem procurado
através de algumas iniciativas junto do público obter as
impressões dos cidadãos enquanto estes podem também obter uma impressão da realidade política, económica e social que não admite certas soluções, soluções
estas que no passado já se mostraram catastróficas. Estou plenamente convencido que os radicalismos só se
combatem se os moderados saírem dos seus confortos
e procurarem aqueles que estão aflitos ou em dificuldades, e procurarem também aqueles que alimentam
os radicalismos nas mentes e nos corações para que
no plano das ideias e do sentimento combaterem esses desvarios que tentam desviar populações e nações
inteiras.

AGENDA COMUNITÁRIA

CRÓNICA

PRÓXIMOS EVENTOS
NA APC
Sexta-feira, 29 de Abril 2022
(ementa a escolha)
Ementa : Sopa,
prato mix salmão ou
peito de galinha & sobremesa.
Haverá música & dança
com o nosso trio Eddy,
Tony & DJ X-MEN
Preço: Sócio 22 jantares – Não Sócio 25 jantares
Domingo dia da Mãe 8 de Maio 2022
Sopa, acepipes, buffet de cozido à portuguesa e
sobremesa. Haverá música & dança com o nosso trio
Eddy, Tony & DJ X-MEN
Preço: Sócio 25 mães– Não Sócio 30 Mães

Para Reservas: Virgílio 514-709-7868
Carlos 514-821-8935 | Victor 514-569-5096

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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GUTERRES EM MOSCOVO? "NÃO QUER DIZER QUE VÁ HAVER RESULTADOS LOGO AMANHÃ": Tiago Moreira de Sá, deputado do PSD, considerou, esta terça-feira, na CNN Portugal, que a ida do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Moscovo foi "importante, mas não quer dizer
que vá haver resultados logo amanhã". Para o social-democrata "não é fácil a posição da Rússia neste momento, uma posição de imposição dos termos da
paz que não são aceitáveis nem para a Ucrânia nem para a comunidade internacional", no entanto, Moreira de Sá acredita que António Guterres pode ter um
papel essencial. "O secretário-geral das Nações Unidas é a pessoa indicada para fazer o trabalho de criar pontes entre as partes e pelo menos conseguir,
para já, um cessar fogo", acredita o deputado. Quanto à proposta do PSD, de que um grupo de deputados vá visitar a Ucrânia, Tiago Moreira de Sá espera
que a mesma seja aprovada por todos dado o apoio manifestado na sessão solene em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou.

Intervenção do Presidente da Assembleia da República, Augusto
Santos Silva, na Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril

S

enhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo,
Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Autoridades civis, militares e religiosas, Senhor
Núncio Apostólico, em representação do Corpo Diplomático, Ilustres convidadas e convidados, Caras e
caros concidadãos, Senhoras e senhores Deputados,
Capitães de Abril:

ropeus como na relação com África, as Américas e as
várias regiões da Ásia, essa abertura é um bem precioso que devemos acarinhar.
Muito se deve às instituições e agentes políticos do
regime democrático. Mas vai mais fundo, pois tem
raízes na experiência multissecular dos portugueses e,
em particular, na vivência da emigração. Como dizia
meu mestre Vitorino Magalhães Godinho, a emigra-

A celebração do 48.º aniversário do 25 de Abril ocorre num contexto europeu e internacional particularmente dramático. A guerra desencadeada pela Rússia
contra a Ucrânia constitui a mais grave ameaça, em
décadas, à segurança europeia e à paz mundial. No
seu posicionamento nacional e no quadro das organizações a que pertence, designadamente a União Europeia, as Nações Unidas e a NATO, Portugal tem pugnado pela condenação do regime agressor e o apoio à
nação agredida e pela exigência de que o agressor cesse
as hostilidades, de forma que se possa salvar vidas e
reconduzir o diferendo ao plano político-diplomático
onde se concerte solução duradoura. Desejamos o
melhor sucesso às diligências que esta semana realiza,
para o efeito, o Secretário-Geral das Nações Unidas.
Em tempos tão difíceis, as características essenciais
da nossa pátria, como uma democracia madura, um
país seguro e pacífico e uma sociedade coesa e aberta ao Outro, emergem como um valioso património e
um exemplo internacional. Graças à revolução libertadora do 25 de Abril e ao modo como fomos desde
então construindo uma democracia pluralista que a
todos procura integrar, sem admitir fraturas de base
religiosa, territorial ou identitária, não tem cessado de
crescer o reconhecimento internacional da capacidade
portuguesa de comunicar com todos, de fazer pontes
entre realidades distintas e de ser uma nação europeia
aberta ao mundo. Em tempos de fechamento e ódio,
a abertura aos outros de um país como o nosso, onde
vivem atualmente cidadãos de quase todas as nacionalidades sem que isso constitua qualquer problema,
onde qualquer confissão religiosa é bem-vinda e que
se sente tão à vontade a lidar com os seus parceiros eu-

ção é, desde o século XV, uma constante estrutural da
nossa história. Mesmo na época do império, as gentes
que saíam do território peninsular não paravam nos
seus confins, antes iam além e assim se estabeleciam,
se misturavam, se tornavam, não forâneos, mas “filhos
da terra”, tão bem estudados pelo saudoso António
Manuel Hespanha.
Na idade contemporânea, o contributo das vagas migratórias para o Brasil, os Estados Unidos, a França, a
Alemanha e tantos outros destinos, foi determinante
para o desenvolvimento económico e a transformação
social das regiões de origem. Continua a sê-lo, hoje, e
de várias maneiras: através do consumo e das remessas, captando e realizando investimentos, criando um
nicho próprio e valioso para certas exportações nacionais, servindo de veículo privilegiado para encontros
de costumes, tradições, saberes e maneiras de ser.
A capilaridade social desta experiência de mobilidade e migração vai formando o que, como sociólogo,
tenho designado como um cosmopolitismo ao rés-do-chão da vida quotidiana, que abre Portugal ao mundo
e tende a tratar o estrangeiro como comparte da mesma humanidade, igual em direitos e responsabilidades.
Eu sei que, em razão da importância para o país das
comunidades residentes no estrangeiro, lhes dedicamos o 10 de junho, quando muito apropriadamente
celebramos o poeta errante Luís de Camões, o qual
dizia ter deixado “a vida pelo mundo em pedaços repartida”. Mas creio que nos falta ainda evocar o elo
essencial entre a democracia e as comunidades, entre
as comunidades e a democracia; e não há para fazê-lo
melhor data, na sequência das efemérides, do que o dia
25 de abril. E muito em particular este 25 de abril de

2022, em que o Parlamento acaba de eleger para presidir-lhe um deputado eleito pelo círculo de Fora da
Europa. É muito o que devemos às comunidades, no
reconhecimento internacional de que gozamos como
país pacífico, seguro, humanista e cosmopolita. Cada
concidadã ou concidadão, não importa onde esteja, é
um exemplo vivo das qualidades de trabalho, entreajuda, sociabilidade e civismo que a justo título se associa à nossa gente. Sendo mais de cinco milhões e residindo em mais de 180 países, a influência que assim
projetam os portugueses e lusodescendentes é verdadeiramente global. As comunidades que formam são
uma demonstração concreta de quão falso é o mito da
contradição entre identidade originária e integração,
sobre que repousam variadas estirpes de xenofobia. De
facto, as comunidades portuguesas são um exemplo
claro de dupla vinculação harmoniosa: de uma banda,
ligação profunda a Portugal e às respetivas regiões e
localidades; da outra, inserção plena nas sociedades de
acolhimento, com respeito escrupuloso pelas suas leis,
usos e costumes.
Essas características estão enraizadas na história da
emigração. Mas a instauração da democracia política e
o desenvolvimento que ela permitiu vieram conceder-lhes uma nova dimensão. Porque a realidade social e
cultural do país se transformou e mudou consequentemente a imagem que os outros fazem de nós; porque a descolonização, primeiro, e depois a integração
europeia alteraram substancialmente a definição dos
circuitos e modalidades de mobilidade internacional
em que os portugueses se inscreviam; porque a escolarização maciça se traduziu também em novas oportunidades de integração laboral e social no exterior; e
tudo isto ajudou a diversificar os perfis da emigração,
a composição social dos migrantes, as condições de sucesso de filhos e netos nas sociedades de acolhimento,
a conquista progressiva de posições de alta responsabilidade nas empresas, nas academias, nas instituições
públicas e nas organizações internacionais, assim enriquecendo as comunidades e potenciando a sua contribuição, quer para os países de destino, quer para a
pátria portuguesa. Porém, se a mudança social e política associada ao processo de democratização do nosso
país, no pós-25 de Abril, influenciou sobremaneira o
estatuto e os percursos dos residentes no estrangeiro,
também estes foram decisivos para o sucesso da democracia e do desenvolvimento nacional. Várias das
“portas que Abril abriu” foram abertas pelos migrantes. Basta atentar na forma como, entre 1974 e 1976,
um milhão de portugueses retornados de África (em
condições tão difíceis e traumáticas) e da Europa se integrou plenamente na sociedade portuguesa e aí recuperou a economia local, sem nenhuma fratura. Esses
emigrantes retornados são um dos alicerces do regime
saído do 25 de Abril; e afirmemo-lo, alto e bom som,
no dia de celebração. Excelências: o laço entre comunidades e democracia não seria, contudo, o que é sem
a viragem que a Revolução dos Cravos operou na política pública para os portugueses vivendo no estrangeiro. Tal viragem começou, logo em 1975, com a criação
da Secretaria de Estado da Emigração, posta ainda no
Ministério do Trabalho, prosseguiu cinco anos transatos com a Secretaria de Estado das Comunidades e, de
seguida, diferentes governos foram aperfeiçoando as
medidas até erguerem uma verdadeira política para a
diáspora.
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NINTENDO ADIOU ESTREIA DO FILME DE 'SUPER MARIO'
A Nintendo anunciou que decidiu adiar a estreia do filme animado de ‘Super Mario Bros.’. Originalmente previsto para dezembro de 2022, a Nintendo já veio a público confirmar que a estreia só acontecerá na primavera de 2023. O anúncio foi feito pelo próprio criador de ‘Super Mario’, Shigeru
Miyamoto, na página de Twitter da Nintendo. Miyamoto adiantou que, depois de ter discutido a situação com o estúdio de animação Illumination, foi
decidido adiar a data de lançamento do filme. “As minhas mais sinceras desculpas, mas prometo que a espera valerá a pena”, escreveu Miyamoto.
Recordar que há vários atores já confirmados para dar voz a estas personagens, nomeadamente Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya
Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), entre outros.

Ora, só há uma palavra para nomear o fundamento
desta política, a palavra democrática por excelência:
cidadania. A consagração, pela Constituição de 1976,
da igualdade de direitos dos compatriotas residentes
no exterior, e as respetivas consequências – a institucionalização do ensino português no estrangeiro, o
apoio ao associativismo, o nascimento do Conselho
das Comunidades Portuguesas, a extensão da nacionalidade originária aos lusodescendentes – são uma
trave-mestra do nosso regime democrático; e, insisto,
não devemos ter pejo em dizê-lo.
A expressão mais alta é a participação cívica e eleitoral. A criação dos círculos de emigração para a Assembleia da República e o alargamento do direito de voto
às eleições presidenciais e europeias foram passos fundamentais para que a nossa democracia fosse de todos
nós. A última barreira foi quebrada em 2018, quando
neste Parlamento, por unanimidade, o recenseamento
automático foi expandido aos portadores de cartão de
cidadão com morada no estrangeiro, fazendo de um
milhão e seiscentos mil deles eleitores de pleno direito.
O efeito não demorou: o número dos que votaram, nos
chamados círculos da emigração, nas eleições de 30 de
janeiro de 2022 foi seis vezes superior ao que se registara em 2015. E vai continuar a aumentar, assim nos
aproximando da ambição de qualquer democracia,
que é tratar por igual todas as pessoas como cidadãos,
quer dizer, sujeitos do seu destino.
Senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, demais Autoridades, caras e caros colegas Deputados:
O que até agora carreei, em abono da centralidade
das comunidades residentes no estrangeiro na radicação da democracia portuguesa, já seria razão bastante
para louvá-las. Mas permiti que vá mais longe, para
justificar trazê-las a terreiro no dia em que valorizo a
imagem de Portugal no mundo, como fazedor e atravessador de pontes.
Nos últimos anos, primeiro digamos que a medo,
por via de casos isolados, depois gradualmente numa
corrente, os lusodescendentes vão alcançando funções
de responsabilidade nos municípios, regiões e Estados
de que são habitantes: vão ocupando postos dirigentes nas administrações públicas, nos sistemas de justiça, na organização de escolas e universidades; vão-se
tornando vereadores, presidentes de câmaras municipais, membros de assembleias estaduais, deputados
a parlamentos e congressos nacionais, membros de
governos. O número dos que chamamos, e bem, luso-eleitos é já hoje da ordem das centenas, e as redes que
vão formando, juntamente com as de estudantes e profissionais pós-graduados, de câmaras de comércio, de
conselheiros das comunidades, constituem um capital
preciosíssimo de que o país dispõe, para alavancar e
projetar a sua influência no mundo - essa influência
cuja natureza benfazeja eles, agindo, demonstram
quotidianamente.
A democracia que agora celebramos alimenta-se
também desta seiva: a participação cívica e política
dos portugueses residentes no estrangeiro nos assuntos públicos quer da pátria portuguesa quer da pátria
de acolhimento.
Falo de todos eles. Dos ilustres emigrantes que hoje
nos dignificam à frente das Nações Unidas e de outras
organizações internacionais, no mundo económico e
profissional, nas artes, na Igreja, no desporto, no voluntariado. E, sobretudo, daqueles em cujos ombros
repousam - e são os milhões de homens e mulheres
comuns que partiram, em busca de uma vida um pouco menos difícil, e de que tão bem falam os romances
de Camilo, Ferreira de Castro, Olga Gonçalves, Dulce
Maria Cardoso, ou o cinema de Miguel Gomes e Ru-

ben Alves.
Ao contrário da ditadura, a democracia não esconde
os problemas. As tarefas são várias: como estancar a
sangria de muitos dos nossos jovens mais qualificados,
como apoiar o seu regresso a Portugal, como servir
melhor as comunidades no estrangeiro. Mas compreender que estas comunidades são parte indispensável da nação que formamos, um recurso essencial para
a nossa influência do mundo e um exemplo vivo de
que identidade e integração, multiculturalidade e coesão são polos que se complementam e não opostos que
se digladiem, compreendê-lo é a melhor maneira de
enfrentar os problemas: os problemas dos portugueses, de novo às voltas com as consequências económicas da guerra, e os problemas do mundo, carente de
mais pessoas como nós, amigas da paz.
Foi o 25 de Abril que investiu os portugueses residentes no estrangeiro como cidadãos de corpo inteiro. Merecem, pois, ser finalmente tema principal do

discurso de um presidente do Parlamento, na sessão
solene comemorativa da libertação.
A revolução que encheu de cravos os canos das espingardas fez deles e dos seus descendentes membros
plenos da comunidade cívica que é a nossa pátria. E
assim Portugal alargou horizontes e fortaleceu-se no
seu papel mais frutífero no concerto das nações: como
berço e casa de gente a seu modo cosmopolita, pacífica, humanista, solidária, aberta aos outros, calcorreando pelo mundo e em todo o lado derrubando muros e
erguendo pontes.
Também por isso, Capitães de Abril, por terdes iniciado o movimento que permitiu a Portugal construir
uma democracia onde cabem todos os portugueses,
independentemente do lugar onde nasçam ou residam, muito obrigado! Do fundo do coração, muito
obrigado!
David Damião
Assessor do Presidente da Assembleia da República

COMUNIDADE
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Empresas Açorianas na Feira SIAL uma
das maiores Feiras de Alimentos do mundo
FRANCISCA REIS
Diretora A Voz de Portugal
Fotos: Humberto Cabral

D

o dia 20 ao dia 22 de
abril no Palais des
Congrès de Montreal
a Feira SIAL Canadá foi o lugar para descobrir e conhecer todos os acordos
comerciais de sector alimentício da América do

alimentícios. Todos nos sabemos que o Canadá
continua sendo muito exigente na qualidade e no
comprometimento com as empresas internacionais e com o projecto de exportação.
Não podia faltar a presença das mais excelentes
empresas açorianas em parceira com a Câmara de
Comércio e Industria dos Açores como a Gorreana
- Madalena Mota, Pauferr - Paulo Ferreira, Pronicol - Ana Paula Felix, Quinta Dos Açores - Helga
Barcelos, e Eduardo Braga.

lançamento das novas saquetas em Pirâmide que
brevemente estarão no mercado, produto de alta
qualidade fruto de muito trabalho e dedicação,
adorei as novas embalagens do Chá da Gorreana

apresentação tão rica e tão natural como a natureza dos Açores.
Gostei muito de encontrar o nosso amigo já bem
conhecido na nossa comunidade Paulo Ferreira
com a sua marca ACOR produto de alta qualidade
Norte.
As principais feiras de alimentos no Canadá como
a SIAL e a CHFA oferece aos produtores da América do Norte acesso aos mercados internacionais
e produtores internacionais o acesso a produtos

Também esteve presente outras várias empresas
Portuguesas PortugalFoods, e GRESILVA.
A América do Norte é sem dúvida um mercado
prioritário para a exportação portuguesa.
Foi uma tarde bem passada na companhia de
profissionais com produtos de alta qualidade e
apresentação de novos produtos excelentes como
Madalena Mota da GORREANA nos apresentou o

a consolidar as parceiras existente e a procura de
novas parceiras.
Gostei muito de conhecer a Ana Paula Félix da
empresa Pronicol produtos lacteos, o Eduardo Braga da Câmara de Comercio e Industria dos Açores
muito feliz com os resultados, Helga Barcelos com
vários produtos da Quinta dos Açores apresentou

queijos da Terceira são uma delícia, os gelados da
Quinta dos Açores são excelentes.
Desejamos muito sucesso a todas as empresas
açorianas e todas as empresas do Continente que
esteve presente no SIAL.
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Casa dos Açores recebeu Blanca Martin-Calero
apresentação do livro Laudalino da Ponte Pacheco
FRANCISCA REIS
Diretora do jornal
A Voz de Portugal

S

exta feira 22 de abril mais
um evento de grande sucesso na Casa dos Açores que
abriu as suas portas, com muito carinho, e, rece-

sentação do livro de Laudalino da Ponte Pacheco.
O livro com 150 fotografias da vida das freguesias
da costa Norte da ilha de São Miguel especialemente da freguesia da Maia onde o fotografo nasceu e
viveu.
O presidente Eduardo Leite agradeceu a todos os

beu, vindo dos Acores, da freguesia da Maia, Blanca
Martin-Calero, João e José Albergaria, para apre-

presentes, e, apresentou os convidados para apresentação do livro. Foi oferecido uma lembrança aos
convidados da parte da direção da Casa dos Açores.
O sentimento entre as pessoas foi de grande satisfação em ver familiares e pessoas conhecidas nas fotografias do livro. O evento contou com um "buffet"
confecionado pela casa como de costume da casa foi
uma verdadeira delícia.

O evento ainda contou com um momento muito
agradável de fado com Jordelina Benfeito mais uma
vez nos encantou com os seus fados.
Parabéns a Casa dos Açores por mais um evento
cultural de cinco estrelas.

COMUNIDADE
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Pintar Poemas e Horizontes
MÁRIO CARVALHO
Chefe de A Voz de Portugal
Fotos: Humberto Cabral

N

o passado domingo, dia
24 de Abril de 2022 pelas
15 horas, teve lugar no
salão nobre da missão de santa cruz uma tarde cultural uma organização de Maria João Sousa e Manuel
Carvalho, com o apoio de UTL - Universidade dos
Tempos Livres, Biblioteca José d’Almonsor e conselho de administração do centro comunitário Santa
Cruz que cederam as instalações, para a apresentação dos livros, Pintar Poemas e Horizontes.

A sala estava bonita com uma exposição de varias pinturas da autoria da pintora Maria João Sousa
(MAJO) e com uma impressionante moldura humana
que encheu o recinto respeitando a distanciação, mais
de dois anos já não via tanta gente, e não assistia a uma
tarde cultural, que de certo agradou a todos os presen-

tes prova disto é que ninguém arredou pé e ficaram até
ao final.
Os mestres de cerimónia, foram Joaquim Eusébio e
Marta Raposo que conduziram e apresentaram os vários convidados, e os autores das obras publicadas.
A atriz e escritora Isabel dos Santos veio nos falar da
literatura infantil e da importância do livro de contos
para o desenvolvimento das crianças.
De seguida foi o lançamento do livro Pintar Poemas,
que contém varias pinturas da autoria de Maria João
Sousa e poemas da autoria de Deolinda Xavier Cabo.

Para os presentes o momento mais esperado da tarde foi o lançamento do livro Horizontes da autoria do
escritor Manuel Carvalho, a obra foi apresentada pela
escritora e poetisa Adelaide Ramos Vilela, que realçou
todo o trabalho desenvolvido pelo autor ao longo de
vários anos e os varios livros antes publicados.
O autor Manuel Carvalho de uma forma muito humilde disse estar muito feliz em ver tanta gente presente e que não gosta de falar de si próprio, mas que este
livro é uma obra de ficção fala de 5 famílias portugue-
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sas emigrantes, que vivem em Montreal à procura de
outros Horizontes.
Ainda houve tempo para homenagear a cantora de
fado da nossa comunidade Marta Raposo e a escritora
e poetisa Adelaide Ramos Vilela.

O evento terminou com a actuação do grupo musical
Rusga do Praias do CPM, clube Português de Montreal, que de uma forma especial terminaram a sua
actuação cantando acompanhados pela assistência a
canção de Abril ‘’Grândola Vila Morena’’.
Também é de realçar que os Livros foram doados
pelo autor a quem estava presente.

Da mesma maneira Marta Raposo ofereceu a todos
os presentes o seu último trabalho discográfico um
CD, e disse que não era obrigatório pois quem quisesse
deixar um dom que será entregue na Casa Dos Açores
do Quebeque a quando for realizado a angariação de
fundos para a Ucrânia, como todos sabemos estão a
viver uma grande tragédia humana.

Em quanto nos portugueses gritamos viva liberdade
os Ucranianos pedem ao mundo para os libertar da
guerra.
Parabéns aos organizadores, autores, homenageados
e todos os presentes devagar e devagarinho vamos
também lá chegar e tornar a viver como era dantes.

COMUNIDADE
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1º Domingo do Espírito Santo
ANTERO BRANCO
admin@avozdeportugal.com
redação do jornal

N

esta devoção à Santíssima trindade, que reúne
todos os açorianos espalhados pelo mundo, foi possível a algumas famílias,
após este tempo de pandemia, coroar no primeiro
Domingo do Espírito Santo, na Missão Santa Cruz.
Agora, com menos restrições sanitárias, devotos do
Divino, timidamente, já rezam em suas casas, o terço entre amigos e familiares. Isto até ao Domingo de
Pentecostes.
No passado Domingo, durante as coroações, o Sr.

Padre Adam anunciou que este ano haverá as tradicionais pensões, com pão, carne e vinho. As famílias
que estiverem interessadas em as receber, devem entrar em contacto com a secretaria da Missão.
Os Pirilampos continuam nas suas actividades de
catequese durante a missa. No final da celebração,
voltam à assembleia e partilham, orgulhosamente, o
que aprenderam e desenharam.
Tal como o saudoso António Vallacorba escrevia
neste jornal: - “O Espiríto Santo está passando por
aqui”.

Estatuária

HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

T

odos recordam bem a corrida ao desmantelamento de
estatuária a mais diversa, e
por lugares vários do mundo, contra
referências ao tempo da escravatura dos europeus,
num primeiro passo, e dos Estados Unidos e outros
países, num segundo passo, na sequência do assassínio de George Floyd às mãos da polícia norte-americana, completamente dentro da tradição, e mesmo
da legalidade, da nação que deita mão, sempre que
conveniente, da bandeira dos Direitos Humanos.
Este desmantelamento, com as proporções lusitanas
típicas, também por aqui chegou, mas sem dar a cara.
Foi o que se passou, no Largo da Misericórdia, com
a estátua do Padre António Vieira, sarapintada cm dizeres diversos ao redor da proteção (branca) às vítimas
(negras). Bom, de pronto nos surgiram as usuais vozes
da Direita, também da Extrema-Direita, na defesa da
ideia de que os acontecimentos em causa haviam tido
lugar num tempo distante e que a estatuária hoje existente, além do mais, constitui um património artístico,
que deve, por isso, ser preservado.
No entretanto, o tempo passou, e eis que nos surgiu a

guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Ora, talvez anteontem surgiu na Ucrânia, ao nível das
autoridades, a decisão de mudar certo monumento

que envolvia uma ligação (historicamente antiga) entre a Ucrânia e a Rússia.
Sem estranheza, ninguém por cá se manifestou contra esta iniciativa, à semelhança do que se passou na

sequência do homicídio de George Floyd. Nem sequer
a grande comunicação social se deu ao trabalho de
suscitar a legitimidade desta decisão, à semelhança do
que havia alimentado, dias
e noticiários a fio, naquele caso da escravatura dos
europeus sobre os restantes povos do mundo, mormente africanos.
Esta atitude de agora
constitui-se, afinal, num
isomorfismo do caso repugnante da inexistente
distribuição das vacinas,
nunca enviadas para os
países e povos mais pobres, mas por igual do caso
da recusa em receber muçulmanos ou negros que
possam pedir para entrarem na Europa, ou nos Estados Unidos, ao mesmo
tempo que recebem agora
ucranianos, que são brancos, cristãos e de olhos claros. São, como se vê, os grandes valores ocidentais em
movimento...
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Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

É

sempre com gosto que escrevo no jornal A Voz de Portugal e muito mais gosto de
encontrar os nossos estimados leitores que além de gostar e apreciar o que escrevo
me encorajem a continuar. Falando em escritura
mas não no Jornal mas sim de livros, especialmente
de livros de receitas, que o jovem Ruben Pacheco e
outros chefes cozinheiros e cozinheiras escrevem e
tentam vender.
Longe de mim não apostar neste jovem corajoso
que escreve receitas trazidas de boca a orelha da sua
bisavó e finalmente imprimidas em papel e aí que eu
saio fora da camioneta do Varela.
E que para vender hoje um livro quando na INTERNET receitas de peixe e carnes e vegetarianas e outros delicias se encontra na ponta do dedo, faz com
que eu considero este Ruben corajoso, espero que
venda muitos livros.
Mas na verdade eu queria também por o meu punhado de sal e temperos nestas receitas trazidas da
família, e que caros leitores eu já fiz ou melhor tentei
seguir uma receita num livro e chega ao fim quando
vás comer digamos que o final não sai igual a que tu
comeste no restaurante ou na casa dos amigos onde
te convidaram a jantar e te deram a receita.
Não é estranho porque nem que seja a maneira que
tu atiras um punhado de pimenta malagueta para
panela, o verdadeiro chefe nunca te vai mostrar o
seu segredo, porque ele sente uma grande nisca de
orgulho quando agente diz que experimentou a sua
receita mas não ficou igual a dele.
O turco e na maneira que ele atira o sal para panela
...e isto não esta escrito na receita.
Alias eu notei que o bolo da sertã de barro era feita por mãos treinadas ao longo de dezenas de anos,
imagina nos tentarmos a receita pela primeira vez,

vamos ter que viver muitas vidas. Para aqueles que
conheceram o Gilberto da Relva, um restaurante localizado na freguesia do Doutor Arruda, conhecido
pela suas carnes guisada e assada que já fechou, se
não me engano o neto do Gilberto abriu um resto na
Relva com as receitas do avo e outras originais, já lá
fui comer e a carne guisada era saborosa mas longe
do gosto do que o avo servia no seu restaurante, uma
receita original da Brasileira, um outro restaurante

COMUNIDADE

muito conhecido de Ponta Delgada, perto do Teatro
Micaelense. Já agora pró adeptos do FC do Porto, o
falecido senhor Gilberto não dava o seu lugar a ninguém, não se podia enganar quando lá ias comer...
pintado por fora e por dentro com de azul e branco
do clube da cidade Invicta. Viva ao Porto.
"Não tenho tempo de odiar quem me odeia. estou ocupado demais, amando quem me ama", Renato Russo

Projeto de investigação HOU$ING promove
discussão aberta sobre habitação

O

direito a uma habitação condigna está consagrado na Constituição da República Portuguesa, no seu Artigo 65º. No entanto, nos
últimos anos, este direito tem vindo a ser colocado
em causa. Nas principais cidades portuguesas, Lisboa e Porto, a habitação tem sido crescentemente
concebida como investimento financeiro. Isto é, a
habitação tornou-se cada vez mais um meio para a
obtenção de rendimentos elevados, através do arrendamento de curta de duração a turistas ou da venda

a residentes estrangeiros com elevado poder de compra.
O projeto de investigação HOU$ING – Financeirização da habitação no Portugal do século XXI: Representações sociais, práticas e implicações políticas, sediado
no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade
de Coimbra (UC), pretende estudar a relação entre a
ascensão dos mercados, atores e motivações financeiras – por outras palavras, a financeirização – e o acesso
à habitação, focando-se na análise das representações
sociais e das práticas associadas à habitação.
Ouvir as populações
e envolvê-las na investigação é um dos
objetivos deste projeto coordenado por
Raquel Ribeiro (CES)
e Joaquim Pires Valentim (Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da UC), cuja
equipa iniciou o trabalho em janeiro deste

ano, tendo já estado no Porto e em Lisboa a conversar com pessoas em diferentes situações habitacionais,
procurando perceber as suas perspetivas e visões, e
como têm sentido o impacto das políticas de habitação existentes.
Este trabalho de campo permitiu um primeiro levantamento dos principais problemas identificados pelas
pessoas nas duas cidades, e respetivas áreas metropolitanas, e de sugestões para uma eventual resolução
desses problemas. Os dados recolhidos vão ser agora
analisados, para ajudar a planificar as próximas etapas
da investigação. Um resumo será também apresentado
num Seminário intercalar do projeto HOU$ING, previsto para setembro.
Para alargar esta discussão sobre habitação, o
HOU$ING mantém aberto um convite às pessoas para
que possam partilhar a sua história. “Conte-nos a sua
história!” é o convite deixado na página de internet do
projeto, onde é possível encontrar mais notícias relacionados com o trabalho desenvolvido e com os temas
da investigação: https://www.ces.uc.pt/pt/investigacao/projetos-de-investigacao/housing/inicio.
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
APIMPRENSA

CRÓNICA
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CRUZADAS

O 25 de Abril continua a ser uma
história mal contada – papel da
otan e dos bilderbergers
ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

R

evoluções e Golpes de Estado parecem obedecer a Ordens superiores e os Media
compõem o resto.
Segundo o livro que abaixo cito e me surpreende, o 25
de Abril foi bem preparado num Portugal subsidiado
e subornado pelo estrangeiro! O projecto do general
Spínola foi internacionalmente aprovado pelo grupo
dos “Bilderbergers” (1) e pela OTAN. Guerras e revoluções precisam de alguns “revolucionários”, mas são
preparadas por grandes grupos internacionais que têm
interesses e planos a longo prazo sobre o desenvolvimento da História nas diferentes regiões. O golpe de
estado do 25 de Abril de 1974 não fugiu a este destino…A intervenção dos "Bilderbergers" na política europeia foi demonstrada na reestruturação democrática
de Portugal em 1974… Spínola conduziu o seu golpe
como se estivesse a planear uma operação militar. Foi
um golpe de Estado educado. Um dos primeiros homens a quem contou em confidência foi Joseph M. A.
Luns, Secretário-geral da OTAN. O Luns examinou os
seus planos, e o comando naval da OTAN foi, a partir
daí, mantido informado. Luns, por sua vez, informou
o Príncipe Bernhard, e foi convocada uma reunião Bilderberg em Mégève, França, para 19-21 de abril para
preparar a nova situação que iria criar uma mudança
de governo em Lisboa. Com o apoio de Luns e Bilderbergers, Spinola deu então os seus próximos passos.
Embora já não estivesse ele próprio ao serviço, tinha
tomado a precaução de manter as suas ligações com os
generais. A 29 de Março de 1974, uma quinzena depois
de ter sido dispensado do seu comando por causa do
seu livro, pôs os seus apalpões a amigos em Madrid,
Bruxelas, Brasil, Cidade do Cabo e Haia. "Que pensa
de uma solução como a que esbocei no meu livro?"
CARICATURA DA SEMANA

HORIZONTAIS: 1. Deram ao PS a maioria absoluta que
Costa pediu. 2. Começa hoje a receber os partidos eleitos
para o Parlamento. Abriu a porta de saída da liderança do
PSD: “O partido decidirá”. 3. “Há mais quem suje a (...) que
quem a varra”. Doutor (abrev.). 4. Suspiro. Plural (abrev.). A
primeira luz do dia. 5. Atingiu mínimos históricos, perdendo
Verdes, João Oliveira e António Filipe. Armada Portuguesa.
União Europeia. 6. Repreensão áspera (pop.). 7. Impulso.
Setentrião. 8. Gargalha. Entre nós. Alguma. 9. Adejo. Assumiu
IL como vencedora da noite. 10. Plano de Recuperação e
Resiliência. Banda Desenhada. Embarcação de recreio. 11.
Volta. Preposição que indica lugar.
VERTICAIS: 1. Tirar o brilho ou a transparência a. Presidente
da República. 2. Los Angeles. Identidade Digital. Regressou ao
Parlamento com a eleição de Rui Tavares. 3. Época. Costume.
Organização (abrev.). 4. Itinerário Complementar. Curva. 5.
Bater em teclas. Teve a pior noite eleitoral dos últimos 20 anos.
6. Onda nos estádios. Elegeu uma deputada no último minuto.
Partido fundador da democracia que ficou fora do Parlamento.
7. Portugal ficou pintado desta cor. Polichinelo. 8. Ficar louco.
Fazer-se (...), tornar-se rabugento. 9. Um senhor abreviado.
Elegeu onze amigos para ir “atrás de Costa”. 10. Passado.
Exonera. 11. Andava com velocidade. Venerem.

pergunta ele. (Uma Comunidade Lusitana de Territórios Portugueses.) Na terça-feira 24 de Abril de 1974,
unidades navais alemãs, americanas, francesas e britânicas ancoram perto de Lisboa, à vista da costa portuguesa. Os navios de guerra portugueses aguardavam
ali as manobras conjuntas da NATO planeadas, cujo
início tinha sido marcado para as horas da manhã do
dia 26. O país estava assim protegido contra visitantes
indesejáveis do Oriente, enquanto Spinola tinha recebido luz verde para o seu projecto. Ao mesmo tempo,
o governo de Caetano estava sob pressão devido a esta
acumulação naval. Outra questão é se o comandante
da OTAN para a Europa, General Andrew J. Goodpaster, sabia do enredo quando participou na reunião
de Bilderberg quatro. Goodpaster soube do enredo
quando participou na reunião de Bilderberg em Mégève quatro dias antes. Foi oficialmente inscrito na
lista de visitantes, não como „americano “, mas como
"internacional". Quanto foi Nelson Rockefeller e Helmut Sonnenfeld, o notório conselheiro pró-Rússia do
Departamento de Estado, informados por Luns e pelo
Príncipe Bernhard sobre a reviravolta iminente? (3)"
Para se ter uma ideia do envolvimento internacional
em momentos críticos nas nações será de recordar os
planos de elites que transcendem as nações e as ajudas
às forças que implementam as mudanças de regime!
Em julho de 1975 os chefes de governo dos Estados da
CE em Bruxelas, determinaram uma ajuda económica
de 840 milhões de dólares para Portugal na "condição"
de que fosse instituída uma "democracia pluralista"
(4). Mário Soares recebeu milhões de dólares do SPD.
A 25 de Setembro de 1975 a CIA tinha transferido vários milhões de dólares para o Partido Socialista Português e outras organizações políticas nos meses que
antecederam este apoio financeiro; “por seu lado os
sindicatos da Europa Ocidental serviram de ligação
com a CIA para os subornos em Portugal”. O Partido
Comunista Português - segundo a CIA, recebia dez
milhões de dólares por mês da União Soviética (4).
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IPMA 2022

Depois de dois anos virtuais, O International

Portuguese Music Awards está de volta
SYLVIO MARTINS
Fotos de Djecy Ramos
Paulo Chaves

E

u nunca pensava de voltar a este
prestigioso evento na grande região de Fall River, New Bedford
ou, para este ano, em Providence. Um dos mais
lindos teatros nesta região, Providence Performing
Arts Center.

Um teatro que abriu as suas portas em 1928 e a sua
dimensão e beleza é indiscutível, e a sua arquitectura
é uma das mais lindas no mundo. É um marco importante para este evento e para marcar os 10 anos deste
grandioso evento lusófono é sensasional estar lá presente.
Há mais de dois meses que estamos a pensar a ir a este
evento, mas, tinhamos um pé atrás.
Será que vamos chegar lá?
Será que vamos estar presos nos estados unidos por

causa de apanhar a Covid?
Será que vamos apanhar a Covid?
Será,... será,... será...
E quando estavamos a finalizar a nossa ida estas peguntas voltaram,... e fazem medo porque se ficamos
presos nos Estados Unidos por ser positivos,... O que
vai acontecer aos nossos filhos,... escola,... a competição da nossa filha que vai se realizar sexta-feira.
Mas no final, tinhamos tanto medo para nada.
A Nossa viagem correu super bem.
Viajamos sem problema.
Comemos como reis e ficamos bem servidos com um

IPMA 2022
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lindo sorriso.
É importante de notar que a todos os lugares que visitamos, fomos muito bem acolhidos, tal como o restaurante Caldeiras, Portugalia MarketPlace, e todos os
outros lugares que conhecemos e encontros que tivemos com o proprietário da televisão SPTV e Correio
da Manhã USA que foi muito simpático e tinha os seus
braços abertos para uma possibilidade de apresentar
o nosso programa televisivo A Voz de Montreal. Uma
linda porta a nossa comunidade de Montreal para a
sua televisão. E, ao mesmo tempo ficou muito admirado pelo nosso trabalho e dedicação as nossas raízes.

Obrigado Carlos Brito.
É importante de notar que O International Portuguese Music Awards não é um pequeno evento, e não há
unicamente um bom artista e o resto é para preencher
esta noite. Todos os artistas são grandes nomes e de
alta qualidade. Que seja os Delfins que são um grupo musical sensacionale que tem canções marcantes

através dos anos, Paulo Gonzo que fez lindas canções,
Jorge Ferreira que impressiona todos no palco e que
fez-me chorar quando ele cantou uma "duet" a canção
do Pai com a sua filha Allison. Calema, um duo de São

Tomé e Principe e que está no "Top" em Portugal, e
finalmente, Xutos e Pontapés. Eu sou fã desde criança
e há 3 anos eu os encontrei e desta vez foi memorável.
Eu sei que é um evento inegalável, e acho que é um
dos eventos mais importante da lusofonia, fora de Portugal.
E, é importante de notar que David Saraiva e David
Saraiva, pela primeira vez em 10 anos, piseram o palco
para dar umas palavrinhas sobre este marco tão importante, que são os 10 anos deste evento e ao mesmo
tempo, apresentar a ultima parte do programa desta
linda noite em Providence.
Uma noite que ficará sempre na minha memória
como uma das mais lindas da minha vida jornalistica.

A VOZ DE PORTUGAL | 28 DE ABRIL DE 2022 | 15

IPMA 2022

IPMA 2022

16 | LA VOIX DU PORTUGAL AVRIL, 2022 | 28 | APRIL 2022 THE VOICE OF PORTUGAL

A VOZ DE PORTUGAL | 28 DE ABRIL DE 2022 | 17

IPMA 2022

Music Video of the Year
“Lisbon” by Peter Serrado,
Directed by Stella Jurgen (Canada)
Best Instrumental Performance
“Up” by i Tempo (Canada)
Best World Music Performance
“Bo Mistêr” by Diva Barros (Cape Verde)
Best Traditional Performance
“Bailarina” by Bolha (Portugal)
Best Fado Performance
“Bem Estar Interdito” by Cordeone (USA)
Best Dance Performance
“Sta Sabi (ft. Mito)” by Cee Jay Sena (USA)
Best Rap/Hip-Hop Performance
“Light Show” by Nick Souza (Canada)
Best Rock Performance
“Terra Água Fogo e Ar” by Duques (Portugal)
Best Pop Performance
“Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral & MARO)” by
Marito Marques (Canada)
Best ‘Música Popular’ Performance
“Saudades de Portugal” byBandFaith (USA)
Song of the Year
“Estou Bem” by Inês de Vasconcellos (Portugal),
written by Capicua & Ricardo Cruz
People’s Choice Award, presented by LIUNA
“A Formiga No Carreiro (ft. Paulo de Carvalho)”
by Jacinta & Antonio Bastos (Portugal)
New Talent
Giuliana Lucia Amaral

IPMA 2022
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

721, rua Jarry Este
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

SÓ PARA RIR

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO
MÉTRO SAUVÉ

Renovações

Mercearias

GILBERTO

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

T.: 514.668.6281
Restaurante

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

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808
Monumentos

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

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

info@romados.co
ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Notários

Contabilista

RECEITA DA SEMANA

Massada de pota e berbigão

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

61 anos ao serviço
dos nossos
leitores, clientes e
à comunidade

Dois malucos: - A pesca hoje estava mesmo boa, marcaste o lugar onde estávamos?
- Marquei, fiz uma cruz no casco do barco que alugámos!
- És mesmo parvo!
Então, se da próxima vez não pudermos alugar o mesmo barco como é que vamos saber onde é que era?

Renovações

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

INGREDIENTES: 500 g tiras de pota congeladas; 1 c. de sopa pimentão; 1
cebola doce grande; 3 dente alho; 120 g alho-francês
3 c. de sopa zeite; 50 g bacon em tiras; 1 folha louro; 3 cenoura; 300 g berbigão congelado; 1 pimento verde; ½ emb. polpa de tomate com manjericão
e orégãos pingo doce; 100 ml vinho branco; 1L água; 1 c. de sobremesa sal;
350 g macarrão riscado; 50 g chouriço de carne; 1 q.b. coentros frescos; 1 q.b.
manjericão fresco.
PREPARAÇÃO: 1- Coloque as tiras de pota dentro de um coador de rede
e retire-lhes a película branca enquanto estiverem ainda meio congeladas. 2Corte as tiras mais grossas de modo a ficarem todas com o mesmo tamanho e
enxugue-as bem com papel de cozinha. Salpique com pimentão e reserve. 3-Descasque a cebola e os dentes de
alho e pique-os finamente. Corte o alho-francês em rodelas e lave muito bem. 4-Aqueça o azeite num tacho, junte
a cebola, o alho e o alho-francês e deixe alourar sobre lume moderado juntamente com o bacon e a folha de louro.
5-Entretanto, pele as cenouras e corte-as em meias rodelas e deite no tacho. Tape e deixe suar durante cerca de
5 minutos. 6-Adicione o berbigão e as tiras de pota, e cozinhe destapado e sobre lume médio a forte durante mais
10 minutos, mexendo frequentemente. 7-Junte o pimento, já limpo de sementes e cortado em pedaços, a polpa de
tomate e o vinho e ferva durante mais 5 minutos. 8-Acrescente a água ao tacho, mexa e assim que levantar fervura
tempere com o sal e introduza a massa e o chouriço cortado em rodelas. Mexa, tape e deixe cozinhar durante cerca
de 15 minutos ou até a massa estar al dente. 9-Retire do lume e adicione folhas de coentros e de manjericão. Envolva. 10-Sirva polvilhado com mais coentros picados.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
Companhia em paisagismo está a procura
de empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio profissional está a procura de empregados em vários ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo das estufas; 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

O Soares e Filhos está a
procura de empregados a
tempo inteiro ou parcial.
514-288-2451
A DPE construção está, neste momento, à procura de trabalhadores
em renovação, trabalho geral e pintura, salário sengundo a experiência, seguro de grupo após 3 meses.

Contactar Décio Cardoso

450-674-9220

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

TEL.:514-362-1300

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.

115 Rua Rachel E, Montréal, QC H2W 1C8

(514) 419-5515
info@romados.co

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

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

514-972-2517

Precisa-se de uma
caixeira 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.

514-660-8493

SERVIÇO

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

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

Por favor, ligue para 514-333-1000
info@lechateauroyal.com
info@lechateauroyal.com
Please call 514.333.1000

O

filme "Revolta", primeira longa-metragem realizada pelo argumentista Tiago
R. Santos, estreia-se a 02 de junho nos cinemas portugueses, revelou hoje a distribuidora
NOS Audiovisuais.
Produzido pela MGN Filmes, de Tino Navarro,
"Revolta" é um filme de ficção sobre um jantar de
amigos, "onde se revelam as mais terríveis verdades,
enquanto o mundo lá fora lida com uma crise económica e uma revolta generalizada por todo o país
em consequência da pandemia", afirma a distribuidora. O filme, rodado em 2020, é protagonizado pelos atores Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos. Tiago R. Santos,
que também já incursou no jornalismo e escreve so-

Precisa-se uma senhora para tomar
conta da minha mãe de 80 anos de
idade. É só 20h por semana durante as
tarde, com experiência, se possível.

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

Servers
Bartenders
Host/ess
Cooks
Dishwasher

TEL.: 514-299-1593

EMPREGOS

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

•
•
•
•
•

UMA ESCOLHA CERTA

bre cinema, estreou-se como argumentista em 2007
com "Call Girl", filme de António-Pedro Vasconcelos. Para este realizador assinou ainda os argumentos de "A bela e o paparazzo" (2010), "Os gatos não
têm vertigens" (2014), "Amor impossível" (2015)
e "Parque Mayer" (2018). Enquanto argumentista,
Tiago R. Santos também adaptou para cinema o romance de David Machado, "Índice médio de felicidade", e escreveu episódios para a séries "Liberdade
21" (2008), "Conta-me como foi" (2010/2011), "Os
filhos do rock" (2014) e "Até que a vida nos separe"
(2021), entre outras produções. Escreveu e realizou
também a curta-metragem "Vícios para uma família feliz" (2016).

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

CRÓNICAS
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Capital Europeia

ANTÓNIO PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa
Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para
expressar os seus sentimentos e amar sem receios. Saúde:
Estará em boa forma. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento
ao seu chefe. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36
TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura,
Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma
análise à sua relação. Oiça o seu coração... descubra dentro de
si o caminho para a felicidade. Saúde: Tendência para se sentir
sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto
deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10
GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de terceiros.
Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá sentir-se
debilitado. Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
CARANGUEJO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, que significa
Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar
algumas discussões com os seus familiares mais chegados.
Reúna a sua família com o propósito de falarem sobre os
problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e
espiritualmente. Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.
Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Ponha em prática os sonhos e as fantasias
que tem tido. Saúde: Faça exercício físico de forma mais regular.
Dinheiro: Poderá receber uma boa notícia a nível profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Seja mais atencioso para não criar mal-entendidos com o seu
par. Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na
sua vida financeira.Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22
BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Invista
naqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide do
seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento a novidades no seu
local de trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é uma
característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza e
reforce as suas virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o
seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se mais nos seus gastos.
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade.
Fale sobre o que é necessário resolver. Saúde: Momento indicado
para fazer a introspeção de que tanto necessita. Dinheiro: Altura
em que terá maior lucidez sob o ponto de vista financeiro, aproveite para
pôr as suas contas em ordem. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia
deixe marcas numa amizade. Saúde: O seu bem-estar
depende da forma como encara os problemas. Dinheiro: O seu
desempenho profissional e agilidade poderão ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não seja
narcisista. Procure desenvolver sentimentos sólidos e duradouros,
espalhando em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Uma ligeira
dor de cabeça poderá afetar o seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades
a que deseja dar seguimento. Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46
PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Evite conflitos familiares, procure acalmar alguma situação
delicada. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: Ao jantar
opte por comer sopa. Dinheiro: Vá trabalhar com a cabeça limpa e
deixe as preocupações de parte.
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70
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P

onta Delgada é uma das cidades
finalistas da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027!
Tive o gosto e a honra de subscrever o
Movimento Cívico “Por Uma Capital
Europeia da Cultura nos Açores”, que foi um movimento de cidadãos, que precedeu a intenção de candidatura
da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que se revelou
de vital importância para a candidatura avançar, e que se
poderá considerar os “cabouqueiros” desta aventura cultural que dá visibilidade à cidade e aos Açores. Depois,
apareceu uma Comissão de Honra, numa iniciativa do
Município de Ponta Delgada, tendo em vista apoiar e
contribuir para o sucesso da Candidatura Ponta Delgada e para a sua afirmação nacional e internacional. A
maioria dos cidadãos subscritores do movimento tem
assistido ao desenrolar dos procedimentos. Mas, o que
agora interessa é que é preciso trabalhar ainda mais,
com os meios indispensáveis para que esta oportunidade não se perca pelo caminho, dado que a concorrência é muito grande e ficaram também apuradas, para a
segunda fase do concurso, as cidades de Aveiro, Braga
e Évora. António Pedro Lopes é um nome incontornável em todo este processo e a ele e à sua equipa se
deve o sucesso deste caminho trilhado, pelo que é de felicitar todos os responsáveis pela elaboração e apresentação do projeto que se deseja tenha muito sucesso na
prossecução e concretização dos desafios e exigências a
cumprir até atingir o objetivo final. Em 2027, uma das
cidades portuguesas será Capital Europeia da Cultura,
partilhando o título com uma cidade da Letónia. Será
a quarta vez na história que Portugal irá receber esta
distinção internacional depois de Lisboa 1994, Porto
2001 e Guimarães 2012. O Ministério da Cultura anunciou que irá disponibilizar uma verba de 25 milhões de
euros para a dinamização da programação cultural. A
esta verba dever-se-á acrescentar o acesso a fundos comunitários, o que poderá atingir um investimento de
mais de 100 milhões de euros, o que denota bem a im-

portância de se alcançar tal título honorífico. É inegável
o impacto positivo desta distinção, desde o turismo até
à reabilitação urbana. Desde logo, deve-se considerar o
investimento direto na dinamização cultural não só da
cidade, mas também de todos os concelhos dos Açores, que aderiram entusiasticamente a esta candidatura
de Ponta Delgada. Este título é também um mecanismo promocional capaz de atrair mais fluxos turísticos
e mais públicos especializados. Pelo que se percebe do
que tem acontecido em outras capitais europeias da cultura, é inquestionável que a Capital Europeia da Cultura 2027 será um importante marco para a dinamização
cultural, económica, social e turística de Ponta Delgada
e para o país, decorrente das atividades promovidas durante aquele ano, mas também nos efeitos duradouros
que este título é capaz de gerar, sobretudo ao nível da
notoriedade internacional e do reconhecimento junto
de um segmento de mercado altamente qualificado e
apto para consumo de experiências culturais. Assim, é
crucial que sejamos capazes de estudar, planear e implementar medidas que permitam potenciar ao máximo o
título alcançado, garantindo que os benefícios sejam
atingidos durante o evento, mas também antes e depois.
Um Plano Estratégico para a Cultura será, seguramente, um instrumento de trabalho que abrirá novas frentes
no desenvolvimento cultural, abrindo o caminho para
se ampliar a produção, consumo e reflexão sobre a Cultura, cujo processo de desenvolvimento poderá ser uma
ponte que conduzirá os Açores, de forma irreversível, a
prosseguir com a afirmação da universalidade da identidade açoriana, de que tanto nos orgulhamos, no contexto do país, com as nossas especificidades próprias e
com um sentimento de pertença que é a melhor garantia de que a nossa terra teve passado, tem presente e terá
futuro. Ponta Delgada, Capital Europeia da Cultura,
será uma motivação para unir os Açores e prendar cada
uma das ilhas com uma competitividade extraordinária, em matéria de oferta cultural, pois tal distinção será
um marco essencial, que permitirá dotar o arquipélago
de equipamentos culturais que a Região necessita. O
anúncio foi feito no passado dia 11 de março, no Centro
Cultural de Belém, em Lisboa, pelo júri internacional, e
poderá constituir um prenúncio de dias melhores para
a cultura açoriana. Vamos trabalhar até ao fim.

Quando as conversas terminam?

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com

F

oi divulgado um interessante artigo: "As conversas
terminam quando as pessoas querem?" de Adam
M. Mastroianni, Daniel T. Gilbert, ambos da Universidade de Harvard, Gus Cooney da Universidade da
Pensilvânia e Timothy D. Wilson da Universidade de
Virginia. A conexão social é essencial para o bem-estar físico e psicológico, e a conversa é o principal meio
pelo qual isso é alcançado. E, no entanto, os cientistas
sabem pouco sobre isso: como começa, como desenrola
e como termina. As pessoas procuram conselhos e dão
conselhos, propõem casamento e terminam casamento, arranjam empregos e perdem empregos, passam a
responsabilidade, passam o tempo e fazem todas essas
coisas trocando palavras. A conversa é universal e onipresente, mas não é simples. Para conversar, as pessoas
devem gerar e compreender a linguagem em tempo
real, alternar turnos em sequência rápida, inferir o que
seus parceiros sabem e querem saber, lembrar o que foi
dito e o que não foi dito e muito mais. A conversação é
um conjunto de tarefas complexas que parecem simples
apenas porque os seres humanos geralmente as executam bem e não percebem quando as executam mal.
Embora algumas conversas sejam encerradas por circunstâncias externas, como um ônibus que chega, um
sinal de escola toca, o bar que fecha, em outras, as pes-

soas que decidiram começar a falar também decide parar. Psicólogos, linguistas e estudiosos da comunicação
estudaram os “rituais de encerramento” que as pessoas
usam para encerrar suas conversas: frases de efeito (“foi
ótimo falar com você”), gambitos verbais (“eu tenho um
compromisso ao meio-dia”) e sutis transições (“então,
de qualquer forma”). Se os interlocutores iniciam uma
conversa com o mesmo objetivo, podemos esperar que
a conversa deles termine quando eles o alcançarem, e se
eles vierem com objetivos diferentes, podemos esperar
que a conversa termine quando o primeiro deles o tiver
alcançado. Mas encerrar conversas pode não ser tão
simples quanto parece. Um dos principais objetivos da
conversação é estabelecer e manter relacionamentos sociais, e assim os conversadores normalmente observam
uma série de convenções que são projetadas para proteger os sentimentos uns dos outros. Terminar uma conversa quando o parceiro quer continuar uma conversa
pode minar relacionamentos. Em dois estudos de 932
conversas, entre conhecidos e estranhos, foi pedido aos
participantes que relatassem quando queriam que uma
conversa terminasse e estimassem quando seu parceiro
queria que terminasse. Os resultados mostraram que as
conversas quase nunca terminavam quando ambos os
interlocutores queriam e raramente terminavam quando mesmo o interlocutor queria e que a discrepância
média entre as durações desejadas e reais era aproximadamente metade da duração da conversa.
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FORMULA 1

MAX VERSTAPPEN E SÉRGIO PEREZ
DOBRADINHA DA RED BULL NO G.P.de ITÁLIA
HÉLDER DIAS

heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo

E

cá estamos nós no Circuito de
Enzo e Dino Ferrari ,mais precisamente em Imola a 40 km
de Bologna e a cerca de 80 Km da fábrica da Ferrari
em Maramello, para a quarta prova desta temporada e para este GRANDE PRÉMIO de ITÁLIA onde
milhares de TIFOSIS dão largas ao seu patriotismo
cada vês que um (Cavalinho Rampante) Ferrari passa na pista.
Incrível o colorido, incrivel o espetáculo ,incrivel o
suporte desta gente maravilhosa de Italia ,destes velhos
apaixonados deste desporto motorizado ,neste que é o
quartel geral da FERRARI... isto é FORMULA 1. As
características deste circuito inaugurado em 1953, são
as seguintes: tem um comprimento de 4,909 Km e 21
curvas. E mais uma vez presto aqui a minha homenagem ao Mágico Ayrton Senna ,ao piloto sem medo,
que na curva Tamburello ,neste mesmo circuito, a 1 de
Maio de 1994 perdia a vida, tinha 34 anos. Descansa
em Paz CAMPEÃO.
Sexta feira ,depois da chuva o bom tempo ! e ao contrário do habitual o TL2 serviu para se encontrar o
piloto mais rapido para a melhor posição na linha de
partida tendo em conta a corrida de classificação de
sábado (SPRINT RACE ) e na qual ,neste TL2 ficaram
eliminados ,Albon ,Latifi ,Ocon , Gasly e Tsunoda ou
seja dois Willams ,dois Alpha Tauri e um Alpine.
Q2 e rapidamente todos os pilotos voltam à em pista
o porquê? a chegada novamente da chuva... instabilidade atmosférica provoca ,pequenas gotas na pista e
Carlos Sainz, Ferrari deslisa ,bate e sessão interrompida com bandeira vermelha .voltou a chover em
Imola. e por aqui ficaram George Russell Mercedes
que largará, em décimo primeiro, Nick Schumacher,
Hass 12 posição Hamilton 13, G. Zhou 14 e Stroll 15.

Os ultimos 10 minutos ,marcados com o despiste de
Magnussem, Hass e com Max Versttapen Red Bull,
Charles Leclerc, Ferrari e Lando Norris, McLaren os
três primeiros a largarem nesta corrida SPRINT de sábado, na qual o vencedor será o Pole-Position, para o
GP de Italia e irá somar mais 8 pontos no Mundial de

Pilotos. Nota curiosa: cinco bandeiras vermelhas nesta sessão classificatoria, caso muito raro. O espanhol
Carlos Sainz, renova contrato com a Ferrari até 2024. E
será Lewis Hamilton o novo proprietário do Clube de
Futebol Chelsea ? que se fala, fala... Pierre Gasly ,Alpha
Tauri ,passou a ultima semana em Portugal, mais precisamente no Porto.
Sábado e isto para a corrida SPRINT com uma duração de 25 a 30 minutos ,
uma distância de 100km e
21ª voltas a serem rodadas,
Max Verstappen, Red Bull
vê Charles Leclerc, Ferrari
lhe roubar os comandos
da prova, duas voltas rodadas e neutralização da
corrida com o Alfa Romeo
de Zhou a fazer uma visita aos muros do circuito
e Magnussen, Hass é advertido por condução anti
-desportiva. Dez voltas passadas Russel é 12 e o seu
companheiro de equipa Hamilton; Mercedes é 14 na
corrida. A uma volta do final da corrida Sprint ,Max
Verstappen vai arrancar a sua pole postion para o
Grande Prémio de Italia e no final falou para o seu
director Christian Horner dizendo (pronto ,pronto já
está ...recebendo em troca os elogios do seu chefe) o
segundo foi Charles Leclerc, Ferrari e terceiro Sérgio
Pérez, Red Bull .
Domingo ,com pista molhada e pouca visibilidade
para os pilotos e apenas alguns metros percorridos os
Red Bull de Max e Perez comandam a corrida depois
de Carlos Sainz, Ferrari ser atingido nas traseiras por
Daniel Ricciardo, McLaren na curva 2 (acidente de
corrida ) ficando o piloto da Ferrari preso na gravilha
,evidentemente que foi um balde de água fria,para os
TIFOSIS em torno deste circuito. Mais um espanhol
que abandona a corrida, desta feita Fernando Alonso,

Alpine depois de ter sido atingido no lado direito, por
Mick Schumacher, Hass e ter danificado a coberta lateral direita de carbono, deixou Imola. 12ª voltas rodadas e belissima ultrapassagem de George Russell, Mercedes sobre Magnussen, Hass. 18ª voltas Ricciardo,
McLaren vai as boxes e calça pneus médios. 19 voltas

Sergio Pérez também muda de pneus e com os pneus
mais quentes consegue roubar a segunda posição ao
Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton e decimo quarto
na corrida e faz a volta mais rápida. Esperavamos mais
chuva, mas 35 minutos passdos e ainda não apareceu,
ainda bem! 27ª voltas e notável manobra do canadia-

no Lance Stroll, Aston Martin, sobre Tsunoda. Alpha
Tauri. numa luta a três com Ocon, Alpine.39ª voltas e
Hamilton não consegue passar por Gasly e continua
décimo quarto na corrida, 41ª voltas e Max Verstappen
,Red Bull dá uma volta de avanço a Lewis Hamilton
,quem diria ser possível eles que, no ano transato ,lutavam pelo titulo mundial! 51ª voltas Leclerc e Perez
trocam os médios por pneus de goma mole. 55ª voltas mais um calafrio para a Ferrari com o despiste de
Charles Leclerc o qual vai as boxes ,muda de pneus e
regressa na 9 posição, quando era terceiro na corrida.
Do primeiro ao nono temos 8 carros diferentes, lindíssimo! Max Verstappen, Red Bull e Sergio Perez ,oferecem então uma dobradinha a Red Bull (a segunda
dobradinha em carreira para a Red Bull) e Verstappen
é o segundo piloto a marcar mais pontos num fim de
semana na Fórmula 1 , 34 pontos. Lando Norris McLaren ,é o terceiro no pódio (estamos no pódio que bom)
disse Norris. A equipa fez tudo bem, comentou Max.
Lutamos muito e não cometemos erros, foi um grande dia para todos nós ,disse Checo Perez. Toto Wolf
,chefe da Mercedes ,pedui deculpa a Lewis Hamilton
pelo fraco rendimento do seu Mercedes, prometendo melhor para os proximos Grandes Prémios. Nota
positiva para a Aston Martin ,que com Vettel e Stroll
terminam nos pontos. Charles Leclerc, Ferrari mantém os comandos deste MUNDIAL de PILOTOS com
86 pontos ,seguigo de Max Verstappen ,Red Bull 59 e
Sergio Perez ,Red Bull 54 .
RESULTADOS FINAIS
1-Max Verstappen, Red Bull
2-Sergio Perez, Red Bull
3-Lando Norris, McLaren
4-George Russell, Mercedes
5-Valteri Bottas, Alfa Romeo
6-Charles Leclerc, Ferrari
7- Y.Tsunoda, Alpha Tauri
8-Sebastian Vettel, Aston Martin
9-Kevin Magnussen, Hass
10-Lance Stroll, Aston Martin
Próximo encontro a 8 de maio no primeiro GP de
Miami. Esteja connosco esteja com a FORMULA 1, no
seu jornal A VOZ de PORTUGAL.
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KASPAROV CONDENA PALAVRAS DE DJOKOVIC: "A RÚSSIA MATA POR NACIONALIDADE"
Garry Kasparov recorreu, esta quarta-feira, às redes sociais para condenar as mais recentes palavras de Novak Djokovic, que defendeu que a organização
do torneio de Wimbledon tinha errado ao proibir a participação de tenistas russos e bielorrussos. O atleta sérvio acusou mesmo os responsáveis do Grand
Slam de "violarem" a "regra contra a discriminação" nesta modalidade, "que determina que todos podem jogar de acordo com o ranking, e não com a nacionalidade", algo que desagradou ao antigo campeão mundial de xadrez. "A Rússia pode jogar pelo ranking, mas matam por nacionalidade. Os atletas russos
que não condenam a guerra de exterminação de Putin na Ucrânia estão a apoiá-lo com o seu silêncio", começou por escreveu o agora ativista. "O facto de
um sérvio falhar ao fazê-lo é especialmente inapropriado, tendo em conta a história", completou, numa nota publicada nas redes sociais.

"Mourinho? Está mais focado
do que nunca em conquistar
mais um troféu"

R

icardo Pereira, defesa do Leicester, teceu
elogios a José Mourinho, esta quarta-feira,
na projeção ao encontro com a AS Roma, a
contar para a primeira mão das meias-finais da Liga
Conferência Europa.
"Digo, sem hesitar, que ele e toda a equipa querem ser
recompensados pelo trabalho desenvolvido esta temporada. É um treinador que sempre conquistou títulos ao
longo da carreira e, esta época, está ainda mais focado
do que nunca em conquistar mais um troféu", começou
por dizer em declarações citadas no Mirror.
"Como adepto do FC Porto, fiquei rapidamente a conhecer os seus métodos de trabalho. É muito exigente e
não olha a nomes, para ele são todos iguais. Conquistou
a Taça UEFA e, no ano seguinte, a Liga dos Campeões,
outra grande proeza", acrescentou. "Agora estamos perto de uma final e estamos focados nisso. Temos de estar
no nosso melhor para seguir em frente", rematou. Recorde-se que Ricardo Pereira nunca chegou a trabalhar
com José Mourinho. Esta época, em 21 jogos, apontou
dois golos e duas assistências pelos foxes.

Manchester United só tem
14 jogadores para a receção ao Chelsea

R

alf Rangnick, treinador do Manchester United, revelou que só tem 14 jogadores do plantel principal disponíveis e que poderá ter de
recorrer a alguns jogadores jovens
para o encontro antecipado da Premier League, na quinta-feira, frente
ao Chelsea.
Os defesas Luke Shaw, Harry Maguire, os médios Paul Pogba e Fred
e os avançados Edinson Cavani e
Jadon Sancho são baixas confirmadas para a receção aos londrinos do
Chelsea. «Temos de ser justos o suficiente com esses jogadores. Tem de
ser o momento certo, eles devem ter
a oportunidade de jogar bem e ter
um bom desempenho. Não é apenas
empurrá-los para um jogo, acho que
também deve ser o momento certo», explicou o técnico germânico, que, além dos seis ausentes, poderá
não ver Aaron Wan-Bissaka recuperar a tempo do en-

contro. De resto, os portugueses Diogo Dalot, Bruno
Fernandes e Cristiano Ronaldo devem constar na ficha
de jogo, agendado para as 19h45, em Old Trafford.

O Manchester United ocupa o sexto posto, com 54
pontos, contra os 65 do Chelsea que está no terceiro
lugar ainda com dois jogos em atraso.

Jorge Jesus chega ao Brasil e confirma reunião com Fenerbahce

J

orge Jesus está de regresso ao Brasil, mas desta
vez como «turista» e não com a função de treinador de futebol. O técnico chegou esta quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde vai assistir, no próximo
fim de semana, ao Desfile das Campeãs das Escolas
de Samba do Carnaval 2022.
Acompanhado pela esposa, Jesus assumiu ter reunido recentemente com Ali Koç, presidente do Fenerbahce, mas negou ter acordo com os turcos.
«Não falo sobre clubes. É verdade, em Portugal [reunião com o presidente com Fenerbahçe], mas não falo
de clubes», afirmou.
O técnico português assumiu ainda que tem várias
propostas em mão, mas negou que alguma fosse do
Brasil. «Vamos Ver. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso, quando sair do Brasil

vou pensar melhor.»
Depois da passagem gloriosa no Flamengo, entre

2019 e 2020, Jesus garantiu que continua a acompanhar o clube.
«Tenho visto [os jogos], mas não só
os do Flamengo como todo o futebol
brasileiro», atirou. Recorde-se que o
treinador de 67 anos deixou o Benfica a 28 de dezembro último, mas os
encarnados continuam a cumprir as
«obrigações contratuais», que prevalecem até ao final da presente temporada.
Nélson Veríssimo assumiu, por
essa altura, as funções de treinador
da equipa principal e, já esta quarta-feira, o clube da Luz confirmou estar
em negociações com Roger Schmidt.

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
Espanha
Liga Santander
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Sevilla
4-Atlético Madrid
5-Real Betis
6-Real Sociedad
7-Villarreal
8-Athletic
9-Osasuna
10-Valencia
11-Rayo Vallecano
12-Celta de Vigo
13-Espanyol
14-Elche
15-Getafe
16-Mallorca
17-Cádiz
18-Granada
19-Alavés
20-Levante

P
78
63
63
61
57
55
52
48
44
42
40
39
39
38
35
32
31
30
25
25

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

V
24
18
17
18
17
15
14
12
12
10
11
10
10
10
8
8
6
6
6
5

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

Inglaterra
Premier League
D
3
6
4
8
10
8
9
9
13
11
15
14
14
15
14
17
14
15
20
18

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

P
80
79
65
60
58
54
52
49
43
42
41
40
40
38
37
34
31
29
22
21

J
33
33
32
33
33
34
34
33
34
32
34
34
34
33
32
33
33
32
33
33

V
25
24
19
19
18
15
15
15
11
11
9
11
9
8
11
8
6
8
6
5

E
5
7
8
3
4
9
7
4
10
9
14
7
13
14
4
10
13
5
4
6

D
3
2
5
11
11
10
12
14
13
12
11
16
12
11
17
15
14
19
23
22

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

P
74
72
67
66
58
56
56
55
49
46
44
43
42
37
33
30
28
25
25
22

J
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
33

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
V
22
21
20
19
17
16
17
15
13
12
11
10
11
9
9
8
6
6
3
5

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

D
4
4
7
6
10
10
12
9
11
12
12
11
14
15
19
20
18
20
15
21

P
1-Paris SG
78
2-Marseille
65
3-Rennes
59
4-Monaco
59
5-Nice
57
6-Strasbourg
56
7-Lens
54
8-Lyon
52
9-Lille
51
10-Nantes
50
11-Brest
45
12-Montpellier
42
13-Stade de Reims 40
14-Angers
35
15-Lorient
34
16-Troyes
33
17-Clermont
33
18-Saint-Étienne 31
19-Bordeaux
27
20-Metz
24

J
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
24
19
18
17
17
15
15
14
13
14
12
12
9
8
8
8
8
7
5
4

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

D
4
7
11
9
10
8
10
9
9
12
13
16
12
15
16
17
17
17
17
18

P
1-B. München
75
2-B. Dortmund 63
3-B.Leverkusen 55
4-RB Leipzig
54
5-SC Freiburg
52
6-FC Union Berlin 50
7-FC Köln
49
8-TSG Hoffenheim 46
9-E. Frankfurt
40
10-Mainz
39
11-Wolfsburg
37
12-VfL Bochum
36
13-FC Augsburg 35
14-B. M´gladbach 35
15-Hertha BSC
32
16-Stuttgart
28
17-A. Bielefeld
26
18-SpVgg G. Fürth 17

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
30
31
31
31
31

V
24
20
16
16
14
14
13
13
10
11
11
10
9
9
9
6
5
3

E
3
3
7
6
10
8
10
7
10
6
4
6
8
8
5
10
11
8

D
4
8
8
9
7
9
8
11
11
14
16
14
14
13
17
15
15
20

DESPORTO

A VOZ DE PORTUGAL | 28 DE ABRIL DE 2022 | 25

"RENOVAÇÃO DE BRUNO FERNANDES PROVOU QUE O MANCHESTER UNITED É ATRAENTE"
Ralf Rangnick disse, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, acreditar que o Manchester United será capaz de convencer os principais alvos no próximo
mercado de transferências de verão, mesmo que falhe o apuramento para a Liga dos Campeões. Os red devils ocupam, neste momento, a sexta posição da Premier League, a seis pontos do Chelsea, que mora na quarta (a última que dá acesso à prova milionária), mas o treinador alemão não tem dúvidas de que, aconteça o que acontecer, o clube tem tudo para crescer. "É claro que seria melhor se jogássemos na Liga dos Campeões, na próxima temporada. Mas isto também
afeta outros clubes. Isto não é um problema que só o Manchester United tem, e a renovação do contrato do Bruno [Fernandes] mostrou que ainda é possível",
referiu. "Este clube é atraente, e, com um novo treinador e uma nova abordagem, torna-se enormemente interessante.

Sporting com mais de 15 mil euros
em multas pelo jogo com o Boavista

O

Sporting acumulou mais de 15 mil euros em
multas, a maior fatia devido ao comportamento dos adeptos do clube leonino durante o jogo com o Boavista na segunda-feira.
O arremesso de artefactos pirotécnicos custaram aos
leões perto de 13.400 euros e os insultos à equipa adversária 510 euros. O Sporting foi ainda responsabilizado pelo atraso de 3 minutos no início da segunda
parte: não foi apresentada justificação e foi aplicada ao
clube lisboeta uma multa de 1.632 euros.
No mesmo jogo, o comportamento dos adeptos do
Boavista (deflagração de artefactos pirotécnicos e insultos à equipa adversária) custou aos axadrezados
perto de 7.200 euros em multas.

L

Além destes castigos, o Sp. Braga-FC Porto originou
multas de milhares de euros aplicadas aos dois clubes.
Os dragões foram multados em 2.040 euros por responsabilidades no atraso do início da segunda parte
e ainda em perto de 5 mil euros devido ao comportamento dos adeptos: 4.460 euros pelo uso de artefactos
pirotécnicos e 510 por insultos dirigidos ao guarda-redes do Sp. Braga.
A deflagração de engenhos pirotécnicos custou aos
minhotos uma multa de 3.790 euros, acrescidos de 607
euros por insultos dirigidos a jogadores do FC Porto e
ao clube azul e branco.

Grécia: Olympiakos de Pedro Martins
eliminado na taça pelo PAOK

O

Olympiakos de Pedro Martins falhou o
acesso à final da Taça da Grécia, após ser eliminado pelo PAOK.
Depois do empate sem golos em Salónica na 1.ª mão,
em Atenas repetiu-se o resultado ao fim dos 90 minutos e o jogo - que teve três portugueses em campo
(João Carvalho no Olympiakos e Filipe Soares e Nélson Oliveira nos visitantes), todos suplentes utilizados
- seguiu para o prolongamento.
Aí, El-Arabi inaugurou o marcador ao minuto 105 na
conversão de um penálti, mas Antonio Colak fez o 1-1
pouco depois a passe de Nelson Oliveira.
Devido a esse golo marcado fora, o PAOK segue para
a final da Taça, onde vai defender, diante do Panathinaikos, o troféu conquistado na época passada.

QUARTOS-DE-FINAL
1ª MÃO
RB Leipzig (3-1) Atalanta
1-1
West Ham (4-1) Lyon
1-1
SC Braga (2-3) Rangers
1-0
E. Frankfurt (4-3) Barcelona 1-1
MEIAS-FINAIS
1ª MÃO
West Ham-E. Frankfurt
28/04 20:00
RB Leipzig-Rangers
28/04 20:00

2ª MÃO
2-0
3-0
1-3 (a.p.)
3-2
2ª MÃO
05/05 15:00
05/05 15:00

82
76
68
59
48
43
37
37
36
36
35
33
32
30
27
26
26
25

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31ª JORNADA

Luís Gonçalves e médico do FC Porto
suspensos por críticas em Braga

uís Gonçalves e Paulo Araújo, respetivamente
administrador da SAD e médico do FC Porto,
foram suspensos pelo Conselho de Disciplina
da Federação Portuguesa de Futebol.
Luís Gonçalves foi suspenso 15 dias e multado em
1.530 euros por críticas à equipa de arbitragem após o
jogo com o Sp. Braga. «Foram seis penáltis por marcar.
(...) Ainda bem que não apitas mais o FC Porto», registou Hugo Miguel no relatório.
Paulo Araújo viu serem-lhe aplicados 23 dias e ainda
uma coima de 3.825 euros por chamar ao árbitro, lê-se
no relatório, «denonesto».

PTS J

1-FC Porto
2-Sporting
3-Benfica
4-SC Braga
5-Gil Vicente
6-Vitória SC
7-Marítimo
8-Paços de Ferreira
9-Santa Clara
10-Estoril Praia
11-Portimonense
12-Boavista
13-FC Vizela
14-FC Famalicão
15-FC Arouca
16-Moreirense
17-CD Tondela
18-Belenenses SAD

QUARTOS-DE-FINAL
Man. City (1-0) Atlético Madrid
Benfica (4-6) Liverpool
Chelsea (4-5) Real Madrid
Villarreal (2-1) B. München
MEIAS-FINAIS
Man. City-Real Madrid
Liverpool-Villarreal

1ª MÃO
1-0
1-3
1-3
1-0
1ª MÃO
4-3
2-0

2ª MÃO
0-0
3-3
3-2 (a.p.)
1-1
2ª MÃO
04/05 15:00
03/05 15:00

22/04 FC Vizela 2-1 FC Arouca
23/04 Portimonense 1-0 Moreirense
Santa Clara 2-2 Marítimo
Benfica 0-0 FC Famalicão
Gil Vicente 1-1 P.Ferreira
24/04 E. Praia 2-2 Belenenses
CD Tondela 1-1 Vitória SC
25/04 SC Braga 1-0 FC Porto
Boavista 0-3 Sporting

PTS

1-Casa Pia
62
2-Rio Ave
61
3-GD Chaves
60
4-Feirense
52
5-Benfica B
51
6-Nacional
48
7-FC Penafiel
45
8-Leixões
45
9-Vilafranquense
41
10-Farense
40
11-CD Mafra
40
12-FC Porto B
38
13-Est. Amadora
36
14-Académico de Viseu 33
15-Trofense
31
16-SC Covilhã
30
17-Varzim
29
18-Académica OAF 16

31ª JORNADA

V

26
24
21
17
12
12
9
9
8
8
9
6
7
6
6
6
7
5

E

4
4
5
8
12
7
10
10
12
12
8
15
11
12
9
8
5
10

D GM GS

1
3
5
6
7
12
12
12
11
11
14
10
13
13
16
17
19
16

79
62
75
48
43
43
38
28
35
34
28
34
33
36
29
28
38
21

20
20
29
28
33
39
41
39
49
38
41
48
49
46
53
47
61
51

32ª JORNADA

29/04 FC Famalicão 15:15 E. Praia
30/04 FC Arouca 10:00 Portimonense
Marítimo 12:00 Benfica
FC Porto 14:00 FC Vizela
Belenenses 16:00 SC Braga
01/05 Vitória SC 10:30 Santa Clara
Moreirense 13:00 Boavista
Sporting 15:30 Gil Vicente
02/05 P. Ferreira 15:15 CD Tondela

J

V

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

19
18
17
15
15
13
12
12
10
10
10
9
9
9
7
6
6
3

E

5
7
9
7
6
9
9
9
11
10
10
11
9
6
10
12
11
7

D GM GS

7
6
5
9
10
9
10
10
10
11
11
11
13
16
14
13
14
21

43
47
50
43
55
49
33
39
37
39
35
40
40
27
27
27
22
34

32ª JORNADA

19
31
29
33
39
38
35
34
39
39
38
44
50
45
37
42
37
58

23/04 Casa Pia 3-0 Est. Amadora
29/04 A. de Viseu 13:00 FC Porto B
GD Chaves 3-2 Académica 30/04 Farense 6:00 GD Chaves
24/04 FC Penafiel 2-0 Feirense
Académica 6:00 CD Mafra
CD Mafra 1-1 Rio Ave
E. Amadora 9:00 Penafiel
FC Porto B 0-1 Vilafranquense
Leixões 10:30 Nacional
Nacional 3-2 Farense
Varzim 14:15 SC Covilhã
Benfica B 1-2 A. de Viseu
01/05 Vilafranquense 6:00 Benfica B
SC Covilhã 1-1 Leixões
Feirense 7:45 Trofense
25/04 Trofense 1-0 Varzim
Rio Ave 9:00 Casa Pia

FPF

MEIAS-FINAIS
Sporting (1-3) FC Porto
CD Tondela (4-1) CD Mafra

Taça de
Portugal
1ª Mão
1-2
3-0

2ª Mão
0-1
1-1

COMUNIDADE
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