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Sr. Sali
Vidente médium competente

MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO 
SEU AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES, 
SUCESSO SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS, 

EMPRESARIAL, EXAME E BOM SENSO NOS 
JOGOS, DESENFEITIÇAR. 

RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS, 
DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.7077

Mercúrio, Vénus, Jenga, Marte,
Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno

Uma pessoa pensa que pode 
confiar numa rocha esféri-
ca com 12 742 quilómetros 

de diâmetro e que pesa 13 milhares 
de milhões de triliões de toneladas, e afinal desco-
bre que vive num jogo de Jenga. Parece que o pla-
neta não é mais que isso, agora. E 
cada peça que se tira faz ruir tudo. 
Alguém resolve guisar um morcego 
na China: a civilização tal como a 
conhecemos acaba. Um marinheiro 
encalha um navio no Canal do Suez: 
o comércio mundial fica interrom-
pido. A ideia de que o mundo era 
demasiado grande, maciço e áspero 
sempre me aterrorizou. Agora que 
se percebe que o mundo é muito de-
licado e frágil, julgo que fiquei com 
mais medo ainda. Não há maneira 
de o mundo me agradar – o que levo 
sinceramente a mal.

Não invejo o esforço que os histo-
riadores do futuro terão de fazer para 
compreender o nosso mundo. No dia 
23 de Março de 2021, um navio encalhado bloqueou o 
Canal do Suez e, a 29 do mesmo mês, finalmente de-
sencalhou. O primeiro aspecto que surpreenderá os 

vindouros é a maré de azar em que nós nos encontra-
mos. Primeiro, uma pandemia que asfixia o comércio. 
Depois, um encalhamento que dá o golpe de miseri-
córdia em negócios que já estavam moribundos. Não 
sei o que virá a seguir, mas estou a escrever isto fecha-
do no quarto, debaixo da cama. O segundo aspecto 
que talvez dê que falar nos próximos séculos é o ca-
rácter tristemente prosaico de tudo isto. As pessoas do 
século XIX serão lembradas pelo esforço de construir 
a maravilha da engenharia que é o Canal do Suez. Nós, 

no século XXI, seremos lembra-
dos pelo desencalhamento de um 
navio de contentores. É um pouco 
menos nobre. E, segundo acabei 
de confirmar, é verdade que, antes 
de bloquear o canal, o navio dese-
nhou na água, com o percurso da 
sua rota, a imagem de um pénis. 
Creio que não merecíamos isto. 
As pessoas já têm o mau costume 
de olhar com altivez para os an-
tepassados. Sentem que são mais 
evoluídas, mais inteligentes, mais 
sofisticadas. Quando os nossos 
netos olharem para nós e desco-
brirem a aflição que vivemos por 
causa de um navio que desenhou 
um falo antes de destruir o co-

mércio mundial, creio que vão rir bastante. Isto são 
as nossas calças à boca-de-sino. Proponho apagarmos 
tudo do Google e nunca mais falarmos disto.

Ilustração:
João Fazenda

CARICATURA DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

Préposé(e) à l'entretien
ménager

Contactez-nous :
recrutement@gdi.com

NOUS EMBAUCHONS

Temps plein et temps partiel
Jour - soir - nuit

514-368-1504

Um país de fantochadas e patuscadas

Confesso que me preparava 
para concentrar este artigo 
sobre os dez anos feitos des-

de que a troika entrou em Portugal. 
Preparava-me para insistir na ideia 

de que nada se aprendeu nesta última década, mas 
que isso não é surpreendente pois Portugal concen-
tra-se de uma forma obsessiva em ideias e processos 
que comprovadamente não funcionam mas que per-
sistem na sociedade portuguesa, causando desgaste 
incessante. Tendo em conta que nos aproximamos de 
mais um aniversário do 25 de Abril, e aproximamo-
-nos de meio século de comemoração desta data, 
preparava-me para ligar o que se pretendia coma  re-
volução, o que se fez, o que se aprendeu e não apren-
deu desde 1974. 

Muitos leitores poderão achar redundante dada que 
as evidências estão aí, mas o problema é que a socie-
dade portuguesa teima em não as querer ver, insis-
tindo em velhas ideias obsoletas face à realidade dos 
novos tempos e aos desaires que essas ideias criam ou 
criaram em outras paragens deste planeta. Prepara-
va-me para falar da iliteracia do cidadão comum face 
aos mais fundamentais princípios económicos que o 
impede de perceber porque certas ideias à primeira 
vista bondosas e complacentes para o bem comum, 
nada mais trazem do que o atraso, o subdesenvolvi-
mento e a pobreza de recursos de que Portugal pade-
ce à décadas, sem falar de séculos. 

Falaria que a educação e a participação cívica, esta 
última em particular, precisam de ser incentivadas 
para que não fiquem deixadas à mercê de oportunis-
tas e ignorantes que com ideias populistas arrastam 
multidões para o desastre.

Mas esta sexta-feira tudo mudou. Não que eu não 
o esperasse, mas talvez ingenuamente esperava que 
não fosse assim tão mau. Falo da pronúncia do pro-
cesso que envolve o ex-primeiro ministro Sócrates. 

Não sou entendido da área jurídica, e mesmo que o 
fosse imagino que não haveria aqui espaço suficien-
te para uma análise aprofundada. Como cidadão, no 
entanto, há um profundo desconforto, desalento e 
perplexidade face à pronúncia deste processo. Deixo-
-vos alguns factos: das 189 acusações a 28 arguidos 
apenas uma pequena parte destes são pronunciados 
por 17 crimes! 

Segundo o juiz Ivo Rosa houve corrupção e corrup-
tos mas ninguém vai a julgamento por prescrições ou 
por considerações no mínimo estranhas: esperava ele 
que os ministros de Sócrates e outros viessem dizer 
que Sócrates os teria pressionado? 

É ingenuidade ou brincadeira? Ainda segundo o 
juiz Ivo Rosa, aparentemente os rendimentos ilícitos 
não estão sujeitos a tributação, pelo que estejam à 
vontade, tudo que obtiverem por “debaixo da mesa” 
não está sujeito a impostos! 

Como já passei os olhos pelo código de IRS, voltei 
ao mesmo, que diz no capítulo 1 (Incidência), secção 
1 (Incidência real), artigo 1º (Base do imposto): “O 
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS) incide sobre o valor anual dos rendimentos das 
categorias seguintes, mesmo quando provenientes de 
atos ilícitos, depois de efetuadas as correspondentes 
deduções e abatimentos...”. 

O juiz não conhece a lei?! 
Não haverá aqui um erro jurídico?! 
Continuando, o juiz Ivo Rosa ainda se deu ao tra-

balho de arrasar a acusação do ministério público, 
usando por diversas vezes adjetivos muito pouco 
simpáticos para a seriedade exigida para um proces-
so desta natureza. 

Convido os leitores a visitarem os media portugue-
ses para verificarem por si mesmos, pois depois de 
sexta-feira não tive vontade nenhuma de olhar para 
as notícias portuguesas. Em contacto com amigos, o 
comentário mais simpático é que aquilo é uma repú-
blica das bananas, os menos simpáticos evitarei de 
os transcrever para aqui por uma questão de decoro. 
Não admira, portanto, que nas classificações interna-

cionais face a outros países estejamos cada vez mais 
a escorregar para o fundo da tabela pois só a justiça 
portuguesa já começa a deixar a sua marca interna-
cionalmente pela lentidão, burocracia, ineficiência e 
também ineficácia. Se por um lado os portugueses 
são dinâmicos para uma patuscada entre amigos, 
para uma tarde na esplanada, para uns comes e be-
bes, proporcionalmente são amorfos face às exigên-
cias de cidadania na construção de um estado de 
direito. Pensa-se que o estado de direito se constrói 
por si mesmo, depois de umas rosas nos canos de es-
pingardas e canhões. Nada mais errado! É necessá-
rio o envolvimento da sociedade e pressão junto dos 
políticos para que a ideia de impunidade não come-
ce a alastrar no espírito dos portugueses, corrosivo 
perigoso para qualquer sociedade. A petição para 
destituir o juiz é disso prova: é errada essa exigência, 
ainda que mereça a atenção por pelo menos haver 
150 mil assinantes o que dá mostras do interesse pela 
sociedade! Antes, deveria se exigir uma justiça mais 
eficiente e célere. Nos casos de corrupção as provas 
indiretas devem ter valor acrescido, pois sendo o cri-
me de corrupção difícil de provar por natureza, deve 
haver um aperfeiçoamento da lei que previna estes 
circos. Outro exemplo, há anos que se houve falar 
que os megaprocessos não são eficientes e eficazes. 
Porquê então continuar com os mesmos? Pelo circo 
mediático? Aqui voltamos ao início deste artigo: Por-
tugal apega-se a ideias e processos que a prática vai 
revelando deficientes, mas por qualquer razão que a 
própria razão desconhece, a sociedade portuguesa 
acomoda-se e permite que essas ideias e processos 
persistam, muito para além do que é razoável. 

Será que é difícil mudar o que se vê que funciona 
mal? Custa muito olhar à volta, na Europa e mesmo 
no resto do mundo, e ver o que se faz de melhor e 
copiar melhorando modelos de outros?
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Uma verdadeira vergonha no velho Porto de Montreal

É difícil acreditar o que estamos a 
viver nesta grande sobrevivência 
desta pandemia que está a nos 

atacar desde março de 2020.
1 ano depois estamos quase na mesma situação.
Olhando de ponta-a-ponta não estamos a ir longe de 

mais. Calculando e recalculando, o governo quebe-
quense está cada vez mais perdido nas suas decisões, 
um dia diz sim o outro fecha.

Uma semana já estamos no processo do desconfina-
mento e depois já outra vez no confinamento.

Eu compreendo que estamos num contexto desco-
nhecido, não sabemos o que vai acontecer amanhã, 
mas o grande problema, hoje em dia, é que todos estão 
fartos desta situação.

Porquê?
É que se todos fazíamos atenção e organizavam a sua 

vida e ficavam quietinhos tudo estaria aberto e viva a 
liberdade!

Mas a realidade não é essa... Este fim-de-semana, fui 
as compras e comecei a preparar as coisas da casa. Tirei 
o "Tempo", lavei as escadas, preparamos a piscina, lim-
pamos as varandas,... Ora isso é limpeza da primavera!

Sim! Fiz as minhas coisas e não saí porque se eu saio,... 
posso ter problemas ou pior ficar doente.

O grande problema que se vei é que os outros fazem 
tudo menos respeitar as leis. Então vi 4 festas com 10 a 
20 pessoas,... Pessoas que estão a gozar, todos a beber 
e a festejar a bruta.... Grupo de pessoas em cada canto 
das ruas...

Isso é o problema...

Domingo via-se no Facebook, Tik Tok e Instagram 
grupos que estavam no velho porto de Montreal a fazer 
a festa e a protestar contra o governo.

Estamos num país livre, sim.
Mas olhando para estes vídeos, isto é uma verdadeira 

desgraça, porque havia milhares de pessoas nas ruas, e 
esqueceram o distanciamento.

Tudo o que nós estamos a fazer,... tomar precauções, 
fazer atenção, onde vamos, ter a máscara, etc. Foi tudo 
para o lixo...

Espera dentro 10 a 15 dias,... Não vamos estar a 1500 
ou 1800 novos casos por dia. Vamos estar a 3000 e 5000 
novos casos ou pior ainda. 

Antes de ir ao trabalho, fui ver os estragos no velho 
porto. Porque se as pessoas iam protestar, outros ti-
nham outras ideias para mascacrar os comércios e res-
taurantes,... um deles foi o restaurante Helena. 

Fiquei muito triste porque ninguém merece isto e vi 

centenas de lojas e restaurantes com o vidro partido, 
portas partida, decorações arrencadas, achos isto mui-
to triste e esperamos que estas pessoas ficam punidos 
por terem feito isso. Ao menos o restaurante Solmar e 
Porto Mar não tiveram danos. 

Mas onde estavam a autoridades policial. 
Para dar "contravenções" estão sempre lá! 
Mas quando é tempo para ajudar o Zé Povinho com 

grande tempestades destas,... ninguém os vê. 
Verdadeira tristeza!
E todos deveriam ter vergonha de ter feito isso aos 

nossos comerciantes que estão em grandes tempos di-
fíceis. Força Helena, se precisas de ajuda estamos cá 

para ti. 
Convido todos a ir ao seu restaurante e apoia-lá nes-

tes tempos difíceis, o restaurante está situado no 438 
rua McGill, Montreal, Québec, H2Y 2G1,Tel.: 514-
878-1555. Email: info@restauranthelena.com.
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Adeus Marcelo Neves
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

A nossa comunidade está agora 
mais pobre com à partida deste 
grande cantor Marcelo Neves! 

Tivemos a notícia sábado, 10 de abril de 2021 com 
o seu agente, David Rodrigues, que oficializou as 
informações e que morreu da Covid-19, esta notícia 
fiquei realmente chocado e surpreendido do que este 
grande artista morreu.

Eu me lembro que ele veio várias vezes na grande re-
gião de Montreal e fez espetáculos memoráveis e incrí-
veis  que fez emocionar muitos na comunidade com a 
sua juventude e carismo no palco.

Quem era o Marcelo Neves?
Marcelo Neves, natural de Campinas no Estado de São 

Paulo, Brasil, teve seu início na música através de seus 
próprios pais. Desde muito criança acompanhava seu 
pai cantando em festas familiares e rodas de amigos. 
Mas foi só na adolescência que Marcelo começou a ter 
o real contato com a música através da formação da pri-
meira banda de rock com os amigos da escola. Durante 
este período, Marcelo acompanhava a evolução da cul-
tura musical brasileira bem como procurava definir ao 
certo, o estilo musical que mais gostaria de aprender e 
cantar. Extrato da biografia de Marcelo Neves

O que se passa através do mundo com a Covid-19?
Casos de Coronavirus: 136,832,846
Mortos: 2,952,369
País Casos Mortos
1-USA  31,924,090  575,853 
2-India  13,564,561  170,377 
3-Brazil  13,482,543  353,293
4-France  5,058,680  98,750 
5-Russia  4,649,710 103,263
6-UK  4,373,343  127,100 
7-Turkey  3,849,011  33,939
8-Italy  3,769,814  114,254
9-Spain  3,347,512  76,328
10-Germany  3,017,237  79,035
14-Mexico  2,280,213  209,338
23-Canada  1,060,158  23,315

30-Portugal  827,765  16,918
É difícil acreditar que um bichinho fez tantas desgra-

ças através do mundo. mas devemos continuar a fazer 
atenção e cuidar de si. A Covid-19 não arrasa os idosos 

mas agora os nossos jovens e adultos. A semana passa-
da morreu um jovem de 16 anos mas também outros 
adultos de 30, 40 e 50 anos. Foi notícia na televisão e 
nos jornais através do mundo. Então façam atenção.
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CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. 
Amor: As suas obrigações profissionais podem não lhe 
permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso, 

aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva 
alegre e otimista! 
Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada. Dinheiro: Poderão 
surgir novas perspetivas nesta fase, mas não e deixe levar pelos 
impulsos.
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO: Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade.
Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. 
Saúde: Opte por fazer refeições ligeiras.

Dinheiro: Procure fazer um investimento na sua valorização 
profissional.
Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43

GÉMEOS: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação.
Amor: Poderá ter de enfrentar uma discussão com alguém da 
sua família. Abra mão de velhos hábitos.

Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar.
Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja 
prudente nos gastos.
Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31

CARANGUEJO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê 
tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.

Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma limpeza 
facial.
Dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os projetos a que se 
propõe.
Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. 
Procure estar calmo. Não se desgaste à toa!
Saúde: Evite andar tão atarefado, vai sentir um forte 

desgaste físico e mental.
Dinheiro: Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja 
prudente.
Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto.
Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar-lhe uma 
faceta menos agradável. 

Saúde: Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá 
da forma como encara os problemas.
Dinheiro: Seja justo numa decisão que pode ter que tomar.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

BALANÇA: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa 
Dor, Escuridão.
Amor: Terá de pensar um pouco mais na sua relação, e refletir 
bem se ela o faz feliz. Acredite mais na sua própria felicidade.

Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns 
problemas.
Dinheiro: Poderá haver um crescimento do seu poder material.
Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência.
Amor: Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. 
Pratique o pensamento positivo e as ações construtivas 

agora!
Saúde: Liberte-se da pressão através da boa disposição. Faça algo 
que o divirta.
Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, não desista dos seus 
objetivos.
Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada.  
Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que os 
seus desejos se realizem!

Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter a sua energia em alta.
Dinheiro: Investigue oportunidades de emprego em empresas 
recentes.
Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: O convívio com a pessoa amada está favorecido 
nesta fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus 

receios. Mantenha-se alegre e recetivo. 
Saúde: Fase estável, mas esteja alerta. 

Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com 
lentidão.
Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa Força, 
Domínio.
Amor: Evite esconder segredos ao seu par. Fortaleça a 
relação através da honestidade e da confiança.

Saúde: Evite adotar uma postura incorreta. Tendência para dores de 
costas.
Dinheiro: É possível que não consiga cumprir um pagamento. 
Acautele-se.
Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

PEIXES: Carta Dominante: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida.
Amor: Sentirá necessidade de contactar com pessoas 
diferentes. Viva com confiança!

Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes 
domésticos.
Dinheiro: Altura de fazer uma maior contenção de despesas.
Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Avivar a memória coletiva

Para uns, é uma mera coinci-
dência de datas, para outros, 
um sinal divino que Deus 

mandou aos homens. O certo é que a data de 11 de 
abril não passa despercebida, porquanto correspon-
de não só ao dia da primeira procissão em honra ado 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, que terá sido rea-
lizada por iniciativa da Madre Teresa da Anunciada, 
contra a vontade dos superiores, como ao facto de, 
no mesmo dia, anos antes, se ter operado o conheci-
do milagre do pão naquele Mosteiro.

As sincronicidades são coincidências que vêm acom-
panhadas de um significado, pelo que precisamos fi-
car atentos para que essas coincidências não passem 
despercebidas. O termo refere-se às coincidências ou 
mesmo ocorrências admiráveis que acontecem e po-
dem manifestar-se num sem número de formas, como 
nomes, números, palavras, símbolos, eventos e datas, 
como é o presente caso desta data.

Aquele dia 11 de abril de 1700, no segundo domingo 
do mês, amanheceu carregado de nuvens e com agua-
ceiros persistentes que pronunciavam que a imagem 
do Ecce Homo não poderia, nem deveria percorrer os 
conventos da cidade de Ponta Delgada. No entanto, a 
persistência confiante de Madre Teresa da Anunciada 
foi determinante para que o andor do Senhor Santo 
Cristo transpusesse a Porta do Carro e milagrosamen-
te a copiosa chuva tivesse parado, iniciando-se, assim, 
a procissão com o apoio da população da ilha.

De facto, na sequência de uma crise sísmica prolon-
gada, e “com o intuito de aplacar a ira divina”, Madre 
Teresa da Anunciada instava nas suas orações a Deus, 
junto da imagem milagrosa, para que os abalos de ter-
ra parassem. De acordo com documentos da época, 
mal a imagem surgiu o povo encheu-se de grande co-
moção e a crise sísmica terá parado.

Por outro lado, o dia 11 e abril de 1698 calhou numa 
sexta-feira, precisamente quando ocorreu o milagre 

da multiplicação dos pães, que o grande historiador 
açoriano Frei Agostinho de Monte Alverne descreve 
na sua Crónica da Província de São João Evangelista. 
Tal acontecimento está bastante divulgado em vários 
livros de diferentes autores está retratado nos azulejos 
no interior da Igreja de Nossa senhora da Esperança, 
recentemente restaurados.

De acordo com o Pe. José Clemente, historiador da 
vida da Venerável Madre Teresa da Anunciada, trans-
crevemos parte deste episódio: “em uma sexta-feira, 
onze de abril se achou a serva de Deus sem pão para 
o jantar dos oficiais que trabalhavam na capela. Fez os 
possíveis para o comprar e não o achou, pela grande 
falta que havia em toda a cidade. Pôs-se de joelhos 
diante da Santa Imagem em fervorosa oração, alegan-
do o aperto em que se via e com uma santa confiança 
disse ao Senhor: Como a obra não é minha senão Vos-
sa, a Vós toca remediar esta urgente necessidade. Com 
esta confiança se levantou da oração, foi ao armário e, 
assim que o abriu: caso prodigioso! O achou cheio de 
pão tão alvo e fresco. Contou a serva de Deus os pães 
e eram trinta e cinco. Sem demora partiu para o coro 
para agradecer ao Senhor tão estupendo benefício. 
Depois passou a comunicar esta notícia à Abadessa, a 
qual lhe recomendou segredo inviolável. Teresa de S. 
Nicolau que havia sido testemunha ocular desta mara-
vilha, a fez patente a algumas religiosas e destas passou 
a notícia a todo o Mosteiro”.

Tal prodígio ocorreu aquando da construção da pri-
meira capela destinada à imagem Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, já que depois ter sido transferida da Ca-
loura, fora colocada na Ermida de Nossa Senhora da 
Paz, sita na cerca do Convento e depois mudada para 
um altar existente no coro baixo. No entanto, não era 
possível manter o asseio devido, em virtude de muito 
pó que caía do soalho do coro alto, pelo que foi decidi-
do construir, em 1697, uma capela própria.

Outra data que merece destaque é a de 13 de maio de 
1917, dia das aparições da Virgem Maria a três pas-
torinhos em Fátima. Ora, não deixa pelo menos de 
ser curioso que aquele preciso dia, coincidiu com o 
domingo das festas do Senhor Santo Cristo, aqui em 
Ponta Delgada.

De referir que a devoção de Madre Teresa da Anun-
ciada pelo Senhor Santo Cristo se deve a sua irmã, Joa-
na de Santo António, que lhe fez notar o quanto aquela 
Imagem era milagrosa, necessitando de ser cuidada e 
alumiada. Teresa tomou a seu cargo esta tarefa para o 
resto da vida, o que muito contribuiu para aumentar 
a sua fé e devoção. A grande missão que Deus incum-
biu a Madre Teresa da Anunciada continua bem viva, 
ou seja acreditar que tudo o que vem de Deus é bom, 
deve ser cumprido, mesmo sendo necessário vencer as 
dificuldades.

Este dia 11 de abril faz precisamente 321 anos que 
se realizou a primeira procissão do Senhor pelas ruas 
desta cidade e 323 anos do milagre do pão, pelo que é 
dia de avivar a memória, quanto a estes acontecimen-
tos nesta ilha de S. Miguel e que importa recordá-los 
para que este trecho seja sempre guardado nos anais 
da nossa história insulana.

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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As Ilhas Perdidas

As nove ilhas dos Açores cuja his-
tória vamos contar, foram forma-
das por ação de vulcões gerados 

no fundo do oceano, há milhões de anos e que, em 
fases sucessivas lançando  lavas e cinzas, acabaram 
por vir a superfície.

Depois os seculos foram passando e a natureza foi 
cobrindo esses montes pedregosos e cinzentos de ter-
ra trazida pelo ar e pelo mar que lhes juntou também 
sementes de várias plantas, algumas delas só existentes 
nas nossas ilhas. Mais tarde, vieram os animais anfí-
bios, como as focas, ou lobos do mar, garças, cagarros, 
milhafres, corvos-marinhos, etc.

E passaram-se anos e anos sem que ninguém sou-
besse que estas ilhas existiam. Lendas antigas falavam 
num continente A Atlântida, que existiria entre a Eu-
ropa e a América e que teria desaparecido com o dilu-
vio, ficando de fora de água apenas as altas montanhas 
que seriam afinal as atuais ilhas dos Açores, Madeira 
e Canarias. Mas é claro, são lendas porque a moderna 
vulcanologia demonstra que no local dos Açores nunca 
existiu qualquer continente, a própria ilha de Sta. Ma-
ria, apesar de ter depósitos sedimentares, foi sempre 
vulcânica e de idade muito recente para os geólogos.

Muito antes de jesus Cristo ter nascido, há milhares 
de anos, portanto, havia um povo de navegadores co-
rajosos e destemidos. Eram os Fenícios. Nós não sabe-
mos se eles terão alguma vez tocado nos Açores com 
os seus barcos de vela e remo. Porem há alguns anos, 
encontraram-se na mais ocidental das ilhas açorianas, 
moedas que pertenceram aos Fenícios. Terão eles dei-
xado ali essas moedas ou foram os Portugueses mais 
tarde, quem as levou, perdendo-se, portanto, o segredo 
da sua origem? Eis outra duvida que, se calhar, jamais 
saberemos resolver.

De qualquer modo, os Açores só foram cientificamen-
te descobertos por nos catorze seculos depois de Jesus 
Cristo. Reinava em Portugal El-Rei D. João I, o de boa 
memoria. Ganhara-se a guerra aos castelhanos e um 
dos seus filhos, o infante D. Henrique, homem genial e 
um dos maiores vultos da humanidade, determinara-
-se a descobrir, pelo mar, novos mundos. Nesse tempo 
o mar era um mistério que metia medo, era o mar te-
nebroso. 

Os Portugueses eram homens do mar. Os árabes e os 
judeus que com eles viviam ensinaram-lhes a matemá-

tica, a navegação científica, o trabalho com aparelhos 
de navegação ao largo, a bussola, o quadrante, a bales-
tilha e o astrolábio, e a astronomia, que permitia aos 

mareantes guiar-se pelas estrelas e portanto, longe de 
terra.

EXTRATO DA HISTÓRIA DOS AÇORES.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal
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PROF.ª MARIA 
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

QUEM É O ÚNICO ANIMAL CORRUPTO?

Por muito que se procure na na-
tureza um animal irracional(?)
corrupto não é possível encon-

trar. Talvez uma planta, um regato, um lago…Não 
sei. Quem sabe se decido passar o tempo que pos-
sa ter disponível a pesquisar os espaços à minha 
volta, os lugares que visitar, os vestígios deixados 
ao acaso pelos seres que compõem a natureza, sei 
lá! É que a curiosidade em matéria de corrupção 
começa a parecer-me uma ciência que as Universi-
dades ainda não consideraram fundamental para 
ser estudada, trabalhada como fenómeno obscuro 
a clarear.

Todos nós, os que vemos telejornais com atenção 
e/ou interesse nas novidades que acontecem na Re-
gião, no País ou, mesmo, no estrangeiro, esperamos 
que nos entreguem notícias credíveis e exactas so-
bre as mais diversas matérias de importância públi-
ca e que, naturalmente, podem entrar no domínio 
do privado. Por isso aquele espaço de tempo em que 
a informação nos é transmitida, é de atenção e cre-
dibilidade. 

Sendo assim, tanto na saúde, educação, obras pú-
blicas, justiça, e demais departamentos do conheci-

mento em que todo o cidadão tem direito de opinar, 
nem que seja na família ou com amigos, há o dever 
de relatar a verdade, seja ela qual for.

E a verdade aconteceu há um ou dois dias. A luz 
venceu as trevas debaixo de um manto opaco e “es-
clarecedor”. O povo que via e ouvia tais factos ficou 
estupefacto. Pelo contrário, em casa dos homens de 
colarinho branco festejou-se com bom champanhe 
de garrafeiras forradas a prata e os sorrisos cínicos 
de tais senhores desdobraram-se em gargalhadas 
por mais uma boa tacada de pseudo-golfe no povo 
que continua com fome e falta de trabalho.

Parabéns, meus senhores. Parabéns, justiça por-
tuguesa. Parabéns ao sr. José Sócrates que tão bem 
soube ocultar os seus legítimos pertences. Não há 
provas – assim disse o juiz. Não vou condenar um 
homem que ganhou milhões com trabalho honesto 
e que, ao mesmo tempo, tem amigos que lhe têm 
tanta estima ao ponto de lhe emprestar dinheiro aos 
montes para a sua vida de 45 mil euros mensais. É 
que com menos, realmente, o senhor ex. primeiro-
-ministro não consegue viver. A propósito do que 
é necessário a qualquer cidadão para ter uma vida 
digna, e embora todos saibam o que precisam e se 
queixem quando lhes falta, vou mais uma vez fa-
lar um pouco do assunto: Não ter trabalho e salá-
rio ajustados a uma existência saudável, mental e 
fisicamente, constitui uma tragédia para qualquer 

ser humano.  Sem uma casa com algum conforto 
e refeições asseguradas através de trabalho próprio, 
qualquer pessoa – homem ou mulher, sente-se per-
dida num labirinto escuro em que não consegue 
encontrar saída. É um direito ter trabalho e fazê-lo 
com gosto porque daí advém a paz e a vida, ou seja, 
e simplificando, pode-se andar de cabeça erguida 
em frente de tudo e de todos.

Há dias vinha a passar na rua dos Manaias, aqui 
perto da minha residência, e reparei num senhor 
mal trajado, de olhos no chão, trazendo um saco 
com a sua refeição que, penso, teria ido levantar à 
“cozinha dos pobres”.  Era novo. Fiquei triste. Penso 
que Ponta Delgada nunca teve tantos homens jo-
vens à revelia sem esperança de uma oportunidade 
de ser pessoa activa e funcional.  Quem diria que 
nestes tempos, em que deveria haver trabalho para 
todos, estamos a ver espalhar-se estes e muitos mais 
casos de pobreza. Onde estão os pedreiros, carpin-
teiros e demais profissões que tanta falta fazem na 
nossa sociedade? 

O que é que se está a passar nas mentes destas pes-
soas desiludidas da vida? Deixo as respostas para 
quem nos governa; para aqueles cuja responsabili-
dade social só parece passar pela esmola. Preciso de 
mais uma resposta de cada leitor. 

Aqui vai a pergunta: Quem é o único animal cor-
rupto?

RAMADÃ

Fé, Oração, Jejum, Caridade e Pe-
regrinação são os cinco pilares 
que compõem a obrigação do fiel 

durante o período do Ramadã que ocorre no nono 
mês do calendário islâmico. 

O Ramadã é um momento sagrado e de muitas bên-
çãos e a oportunidade que o muçulmano tem de por 
em prática, de maneira exacerbada, as orações e refle-
xões, ouvir e recitar o Alcorão e de atingir o conheci-
mento pleno de que todas as pessoas são iguais, sejam 
ricos ou pobres em especial no quesito jejum. 

O comportamento das pessoas se modifica e é volta-
do para o plano espiritual que se sobrepõe ao material. 

É realmente o momento de intensificação da fé e for-
talecimento do propósito de ser muçulmano. 

Nos países onde há predominância de população islâ-
mica, o trabalho e o comércio funcionam em horários 
diferenciados.

Ao se aproximar a data do Ramadã, as lojas já dão si-
nais do evento colocando para vender lanternas carac-
terísticas (fanous) fabricadas em materiais e tamanhos 
diferentes decorando as ruas e residências. Este tipo de 
decoração, de certa forma se assemelha, guardadas as 
devidas proporções, ao Natal no mundo Ocidental.

O jejum é tido como uma grande prática de discipli-
na e da doutrina tanto espiritual como moral. 

É praticado do nascer ao por do sol e se roga a Allah 
orientação para alcançar Sua misericórdia. 

Durante os 30 dias do Ramadã, o muçulmano deve 
assumir o compromisso de não comer, beber, ter re-
lações conjugais e se abster de praticar más ações ou 
desavenças. 

O jejum deve ser praticado a partir da adolescência. 
Mulheres grávidas, mães que amamentam, crianças, 
idosos, doentes e pessoas que estão em viagem são dis-
pensados do jejum.

Coisas do Corisco

A minha comadre Escolástica da 
rua de Bullion vê me falar ou-
tro dia a respeito de caloteiros, 

disse-me ela que estava ruim que nem uma barata 
com um dos seus inquilinos que fugiu do aparta-
mento sem lhe pagar os dois meses que lhe devia. 
Diz-me ela com uma seriedade descarada que a Co-
vid e os caloteiros tem coisas em comum. 

Não fique espantado José e não vai escrever isto no 
teu Jornal. 

Como não tenho jornal escrevo na Voz de Portugal. 
mas é assim, certas pessoas são malzinho e não sen-
tem ou não aparece sintomas, mas pode te contami-
nar. 

Se não te protege-te. Assim são os caloteiros, não está 
escrito na testa que não pagam as dívidas mas quem 
e progidicado e os outros, o mal fica e eles se safam, 
porque o caloteiro tem descaramento em toda a vol-
ta da cabeça. Falando em apartamentos, o meu antigo 
colega do Liceu Nacional de Ponta Delgada, Carlos 
Botelho, ex-director da Sata no Canadá, escreveu no 
Facebook que voltou p'ra São Miguel e voltou também 
viver p'ra casa da mãe, o que é normal, devido aos pre-
ços e a falta de casas de renda nos Açores e um pouco 
por todo o lado, mas achei engraçado é que a mãe do 
Carlos como o vê todo o dia no Computador a traba-
lhar de casa pensa que o filho não faz nada e é um tal 
lhe dar pequenas tarefas a volta da casa p'ra lhe ocupar. 

Voltando aos caloteiros não e só nas rendas mas tam-
bém em garagens, restaurantes, mercearias, e por todo 
lado, exactamente como o "malzinho".

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

JOÃO APARECIDO DA LUZ
Advogado, escritor, 
cronista de viagem – Brasil

Uma das minhas clientes francesa de França me 
disse que na zona onde morava em Toulouse quem 
quer alugar um apartamento tem que pagar um mês 
adiantado e é uma terceira pessoa responsável que no 
caso de a primeira não pagar o segundo tem arrotar 
com as pataquinhas, mas claro que aqui seria impos-
sível utilizar este sistema. 

Não há nem mascara nem vacina contra o caloteiro, 
os nossos comerciantes e que muitas das vezes levam 
a vacina caloteira sem querer,

só mais tarde e os sintomas a parece. 
"Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem 

podem dançar e cantar a volta dele, não tenho prefe-
rências para quando já não puder ter preferências, o 
que for, quando for, e o que será o que é". Fernando 
Pessoa.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

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

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
Seguros / Financeiros

SUDOKU

60 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

GUIA

2

Restaurante

imobilíaria 4
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O grupo Facebook
do jornal 

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

portuguesa em 
Montreal 4

2

7

COMPANHIA MUITO BEM
ESTABELECIDA COM 25 ANOS DE EXPE-

RIÊNCIA. ESTAMOS A PROCURA DE COLO-
CADORES DE PEDRAS “PAVÉ-UNI”. BOAS 

CONDIÇÕES E BOM SALÁRIO. 

MANUEL: 514 941-3078 

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

PATRICIA: 514-814-0362

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, 
assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. 

BOM SALÁRIO. 
Se possível com carta de condução. 

Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA

514-977-3248
Companhia em paisagismo 

e pavimento situado em Laval está a procura de 
empregados tal como condutor de 

camião (classe 3) e 
colocador de pavimento 

(pavé-uni) com experiência a tempo inteiro.

MIKE: 514-691-7283

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura 

homens para trabalhar nos jardins. Com 
ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

Companhia de paisagismo precisa de homens para 
trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com 
experiência, e, também uma pessoa para assistir 
nestas tarefas. Salário segundo experiência.

514-240-1535

Companhia em paisagismo situada na margem sul 
de Montreal está a procura de pessoas para 

trabalhar com ou sem experiência.
514-244-5138

INSTALADOR DE RELVA ARTIFICIAL
"SYNTHETIC EXPERTS" está a procura de 3 Técnicos/
Instaladores de Relva Sintética a Tempo parcial. Expe-
riência não exigida: treinamento oferecido e pago pela 
companhia.
TAREFAS E QUALIFICAÇÕES
- Escavação; Trabalho com um carrinho de mão; Nive-
lamento usando um ancinho; Corte e instalação de rel-
va sintética; Boa força física; Trabalhador manual; Boa 
resistência.
CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO
-Salário: entre 18$ e 20$/h, 40-50/h por semana.
- Início: 6 de abril de 2021 | Horário de segunda a sexta
3465 Boul. Thimens, Ville Saint-Laurent, Montreal

514-587-2707

3

EMPREGOS

Precisa-se de uma pessoa dinâmica com ao menos 5 
anos de experiência na instalação de pavimentos e mu-
ros. Saiba como liderar com uma equipe de trabalhado-
res para finalizar projetos do inicio ao fim.
Ser capaz de realizar quaisquer outros tipo de trabalho 
relacionado nos nossos projetos de desenvolvimento. É 
absolutamente necessário ter a experiência necessária 
para preencher o cargo. Possibilidade de parceria. 

GIANNI: 514-709-7007

2

7

Paysagiste CMC companhia em "pavé-uni" procura 
funcionários, pessoas com experiência ou alguma ex-
periência em "pavé-uni". Se possivel com carta de con-
dução. Salário segundo experiência

CONTACTE-NOS MARCO 514-516-2139 OU
paysagistecmc@gmail.com

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

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

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

Nora: 450-628-5472

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

CONTACTE-NÓS
ROBERTO TAVARES

514-992-1586 OU
info@terrassementterranova.com

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

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

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

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

ANÚNCIOS

NECROLOGIAEMPREGOSEMPREGOS

PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um

pouco de experiência em cortar relva. 
Muito bom salário.

JACK: 514-992-0312
Companhia em paisagismo está à procura de 

empregados com ou sem experiência 
com carta de condução.

514-242-7649

OFERTA DE EMPREGO
O "Groupe PTE" é uma companhia que 
se especializa em paisagismo de alta 
qualidade. Estamos a procura de instala-
dors. Oferecemos excelentes condições 
de trabalho e um salário competitivo. 
Estamos bem equipados para minimi-
zar o trabalho físico.

Podem nos contactar
Marco Santos: 514-692-5905

Precisa-se de trabalhadores para uma 
companhia de construção deve ter 
experiência mas não é obrigatório. 

Salário bem pago e segundo a experiência.

514-830-8940
Precisa-se de uma costureira a tempo 

parcial com experiência para
uma lavandaria.

438-820-8332

EMPREGOS

† AIDA MOUTINHO
1928 - 2021

Faleceu em Lasalle, no dia 7 de 
Abril de 2021, natural de Trás-
os-Montes, Portugal, com a 
idade de 92 anos. Deixa na dor 
suas filhas, Ana (Carlos) e Vera 
(Gilbert), seus netos Vanderley, 
Danny, Melissa e Kevin, suas 
bisnetas Catalina e Amelia, 
seus irmãos/ãs, sobrinhos/as, 
assim como outros restantes 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
GROUPE YVES LÉGARÉ
7200, Boul. Newman em Lasalle
Victor Marques
(514) 595-1500

O velório será privado devido às presentes 
circunstâncias. O funeral terá lugar, terça-feira dia 13 
de Abril na capela do complexe funerário, seguindo 
depois para o cemitério Notre-Dame-Des-Neiges onde 
será sepultada. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associam na dor. Bem Haja.

PATRUCINA CARREIRA
1933-2021

Faleceu em Laval no dia 4 de 
abril de 2021, com 97 anos. 
A senhora Patrucina Carreira, 
natural de Porto Formoso, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos/as, 
José (Margarida Leite), António 
(Margarida Machado) e Marga-
rida (José Luis). Laudelino Lei-
te, Mãe da já falecida Maria da 
Graça. Seus Netos/as, bisnetos/
as, sobrinhos/as e restantes fa-
miliares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778

O velório terá lugar na privacidade devido as circuns-
tâncias e o funeral terá lugar no dia 13 de abril de 2021 
às 11h na igreja Santa Cruz e irá a sepultar no cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges. 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 associam na dor. Bem Haja.

† TERESINHA CORREIA PEREIRA
1944-2021

Faleceu em Laval, no dia 10 
de abril de 2021, com 76 anos 
de idade, Senhora Teresinha 
Correia esposa de Jorge Perei-
ra, natural de Ribeira Grande, 
São Miguel, Açores, Portugal. 
Deixa na dor seu esposo, sua 
filha Anna (José Correia) e seu 
filho Emanuel (Maria Tassone), 
seus netos/as James, Brandon, 
Elessia, Eva e Matteo, suas 
irmães Helena e Ambrosina, 
cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
míliares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778

Derivados as circunstâncias atuais, as celebrações fú-
nebres serão celebradas na privacidade dos familiares.
O velório terá lugar terça-feira 13 de abril de 2021 das 
15h às 18h. O funeral será celebrado de corpo presente 
quarta-feira 14 de abril de 2021 às 11h na igreja Nossa 
Senhora de Fatima de Laval e será sepultada  em cripta 
no Mausoléu St-Martin em Laval. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associam na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de uma senhora para trabalhar como secre-
tária a tempo parcial e que fale inglês (conhecimentos 
de informática NÃO são necessária). 7 a 10 horas por 
semana, tempo flexível. No meu escritório em casa na 
área de Outremont.

Ligue para: Hymie 438-728-2556

†

NECROLOGIA

MARIA JOSE DA 
SILVA ALVES REBELO

1944-2021

Faleceu em Laval, no dia 11 
de abril de 2021, com 77 anos 
de idade, Senhora Maria Jose 
Alves esposa do já falecido 
Manuel Rebelo, natural de 
Porto Formoso, São Miguel, 
Açores, Portugal. Deixa na 
dor seus filhos/as, José, Luis 
(Huguette), Filomena (Kevin), 
Elizabeth (Richard) e Pierre 
Paul (Monica), seus netos/
as Jessica Ashley, Andrew 
Thomas, Victoria Marie, Bianka 
Elizabeth, Matthew Alexander, Vanessa Alexia, Jacob 
Dylan et Amelia Éloïse, cunhados/as, sobrinhos/as, 
famíliares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Velório tera lugar quinta-feira 15 de abril de 2021 das 
10h às 13h. O funeral sera celebrado de corpo presen-
te no mesmo lugar e sera sepultada  em cripta no Mau-
solée St-Martin de Laval. Derivados as circunstâncias 
actuais, as celebrações fúnebres serão celebradas na 
privacidade dos familiares. 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 Hajam.
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HÉLIO B. LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

CORAJOSO E MUITO EXEMPLAR

Chegou ontem, 
finalmente, 
a decisão do 

juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de 
Instrução Criminal, na sequência de 
terem seguido para a fase instrutória 
diversos arguidos da Operação Mar-
quês, que envolvia José Sócrates e Ri-
cardo Salgado, entre diversos outros 
concidadãos. E, como teria de dar-se, 
de pronto a grande comunicação so-
cial se determinou a lançar o alarido 
ao redor do que se passou durante a 
sessão do referido tribunal. O interes-
sante é que nos dizem depois que a po-
pulação ficou extremamente inquieta, 
o que é absolutamente fora de toda a 
realidade.

Tive hoje a oportunidade de comer 
cozido à portuguesa, que fui buscar 
a um restaurante próximo da minha 
residência. Aí encontrei um conjunto 
razoável de conhecidos do dia-a-dia, 
com quem fui dialogando sobre coi-
sas diversas. Pois, falámos de temas os 
mais diversos, mas nunca sobre o caso 
da Operação Marquês de ontem. Até da 
morte de Filipe de Edimburgo se falou, 
tal como do funeral de Jorge Coelho! 
Todavia, do caso da decisão do juiz Ivo 
Rosa, que ontem acompanhei pela tele-
visão, simplesmente nada.

Como teria de dar-se, acompanhei a 
totalidade da sessão daquele tribunal, o 
que me forçou a só ir às compras já pelo 
final da tarde, que foi quando eu e mi-
nha mulher acabámos por tomar café. 
E, também sem espanto, o televisor do 
café estava desligado, sem que ninguém 
tenha perguntado em que pé poderiam 
estar as coisas àquela hora. Simples-
mente nada.

Ora, uma das realidades que pude 
constatar pelo visionamento da ses-
são judicial em causa foi a fantástica 
e inusual coragem do juiz Ivo Rosa. 
Objetivamente, num país onde a regra 
geral é a de que não viu, não ouviu, 
não sabe, não pensa, obedece, ser ca-
paz expor, em consciência, com total 
independência, à luz da legislação em 
vigor e do que se contém no processo 
o que ali se ouviu àquele juiz, só pode 
revelar uma coragem absolutamente 
inusual em Portugal. É uma situação 
para que encontro algum paralelismo 
com uma outra sentença ao redor da 
ponte de Entre-os-Rios, que colapsou 
há muitos anos, em que um jovem juiz, 
creio que de seu nome Nuno Melo, teve 
a coragem, contra a forte voz corrente, 
fabricada pelo muito mau jornalismo 
português, de dizer a verdade: nada, 
no processo, lhe permitia indicar uma 
qualquer culpa a quem quer que fosse. 
Só alguém com elevada coragem mo-
ral e força psicológica consegue tomar 
uma tal decisão.

Fez o juiz Ivo Rosa muitíssimo bem 
em pedir à Procuradoria-Geral da Re-
pública a averiguação sobre a históri-
ca dúvida ao redor do sorteio inicial 
do processo em causa. Teremos agora 
a oportunidade de constatar o tempo 
levado por esta autoridade a responder 
à referida solicitação, sendo para mim 
espantoso que o Conselho Superior da 
Magistratura tenha já vindo a público 
garantir que tudo esteve bem! Mas não 
é o Ministério Público que tem de fazer 
essa averiguação?! E como responder 
deste modo rápido, quando se veio a 
saber de quanto se havia passado com 
diversos desembargadores do Tribunal 
da Relação de Lisboa?! Pois, não nos 
disse o Presidente do Conselho Supe-
rior da Magistratura que este caso do 
Tribunal da Relação de Lisboa havia 
sido a página mais negra da História do 
Sistema de Justiça Português? E não é 
verdade que o tempo e os acontecimen-
tos continuam a correr? Ou será que se 
entrou, finalmente, numa antecâmara 
de um qualquer paraíso?

Um dos casos agora badalados é o das 
prescrições. É, no fundo, mais outra 
barafunda do nosso Sistema de Justiça, 
porque há opiniões as mais diversas. 
Rui Cardoso, por exemplo, citava on-
tem, no Expresso da Meia-Noite, o caso 
de um milhão de euros pagos à cadên-
cia de cem mil por mês: seriam, assim, 
dez crimes, com contagem inicial em 
cada prestação. É, no fundo, um iso-
morfismo do histórico caso dos prazos 
da investigação, que eram, afinal, me-
ramente indicativos... Objetivamente, 
é uma floresta de entendimentos para 
todos os desejos de que tem poder para 
os ter.

Tem-se falado nas testemunhas de 
José Sócrates, englobando diversos po-
líticos do tempo, colocando-se, idiota-
mente, esta conclusão: mas o que se es-
perava que dissessem, que tinham sido 
pressionados pelo Primeiro-Ministro?! 
Ora, acontece que estas testemunhas 
só foram ali levadas porque a acusação 
defendia que as mesmas haviam sido 
pressionadas. Simplesmente, a ser as-
sim, é preciso fazer prova desta afirma-
ção. E foi para desmentir esta ideia que 
os tais antigos políticos foram depor.

Também se referiu que Hélder Bata-
glia havia mudado de opinião, mos-
trando-se em contradição com Ricar-
do Salgado. Bom, o problema está em 
acompanhar o cinema, porque recusar 
depoimentos contraditórios é coisa cor-
rente em tribunais de todo o mundo: 
porquê acreditar numa versão, quando 
já havia sido apresentada outra? A uma 
primeira vista, o melhor é não aceitar 
nenhuma, dando o testemunho por 
nulo.

Por fim, o caso do branqueamento de 
capitais. Bom, também aqui a nossa 
Ordem Jurídica é uma árvore frondo-
sa, com juristas a darem as mais diver-
sas opiniões: não vive sem um crime 

a montante, não pode exceder a pena 
deste crime, pode ser o contrário, etc., 
etc.. É tudo e nada, conforme o falante. 
Vão passadas décadas desde que, pela 
primeira vez, escrevi que a Ordem Ju-
rídica Portuguesa é uma borracheira. 
Bom, tantas décadas depois, o meu 
sentimento é o mesmo, mas muito mais 
intenso. Uma borracheira!

De um modo verdadeiramente ine-
narrável, os juízes portugueses só são 
bons se apoiarem as posições da Di-
reita e da Extrema-Direita. Se um juiz, 
por via de um ato de lisura, procede em 
consciência e nos termos da lei, e calha 
a não massacrar alguém que seja da Es-
querda, mormente do PS, de pronto ele 
é logo alguém a deitar pela borda fora 
do Sistema de Justiça, como já a Direita 
e a Extrema-Direita por aí pedem em 
petição pública. É realmente essencial 
muita falta de vergonha e um imenso 
desinteresse pela democracia. E é mi-
nha convicção de que, se fosse vivo e 
estivesse fora do poder, Salazar seria 
o primeiro a recusar tudo isto de um 
modo liminar. É uma vergonha!! 

Tenho pena de não ter acesso a Deus 
e ao seu Paraíso, porque se assim não 
fosse, seria interessante ver o que dirão 
hoje Salazar, Cunhal, Soares e Caetano, 
ao redor de todo este estado de caba-
líssima barafunda institucional a que se 
chegou entre nós – de facto, um pouco 
por todo o mundo –, fruto, muito acima 
de tudo, do nefando papel desempe-
nhado pela grande comunicação social, 
mormente pelas televisões. E começo 
a acreditar que, na peugada da dúvida 
com que António Costa Pinto titula o 
seu mais recente livro, é bem provável 
que este estado de coisas venha a ter um 
fim, mais dia, menos dia. A liberdade 
de informar transformou-se num ver-
dadeiro buldózer gigante, que a cada 
dia vai deitando por terra a própria es-
trutura democrática. Uma vergonha!!

Este nosso madeirense, o juiz Ivo 
Rosa, é, indubitavelmente, um homem 
de coragem, coisa muito rara em Portu-
gal. E mostrou, de novo, ser um cidadão 
muito exemplar. Pelas suas funções, um 
juiz exemplar. Bom, se é corajoso e um 
cidadão exemplar, e segue a regra esti-
pulada na lei, terá já percebido o que 
poderá vir a acontecer-lhe num dia des-
tes. Termino, pois, com as palavras de 
Salazar numa sua intervenção pública: 
vivemos num país onde tão ligeiramen-
te se apreciam e depreciam os homens 
públicos.

Infelizmente, o juiz Ivo Rosa é um 
português corajoso e muito exemplar, 
marcas que, num ápice, o colocam mal 
no espetro cultural português. E quer 
o leitor uma prova? Pois, repare como, 
neste caso, nem uma fuguinha ao se-
gredo de justiça teve lugar... E costuma 
ser assim? Foi assim com a Operação 
Marquês? E descobrem as autoridades 
policiais o que quer que seja? Portan-
to,...
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publigibi@gmail.com
Em parceria com a Publigibi

O licenciamento de mar-
cas e personagens é con-
siderado hoje uma óti-
ma estratégia de vendas 

para as mais diversas companhias, cujos produtos ga-
nham valor ao agregarem a força de uma marca, con-
seguindo abrir novos mercados e conquistando um 
número ainda maior de consumidores. Essa estraté-
gia já vem sendo usada há muitos anos, pelas gran-
des marcas, com animações ou não, e que conseguem 
divulgar seus personagens, ao mesmo tempo em que 
ajudam a alavancar as vendas de vários produtos pelo 
mundo. Um método que também foi descoberto, e é 
usado pelos times de futebol, astros da música, do ci-
nema, dos esportes e até ONGs que dividem o merca-
do de licenciamento brasileiro com as várias catego-
rias de personagens infantis, clássicas ou não. Afinal, 
ainda existe um potencial público consumidor, ávido 
por novidades e pronto para ser conquistado.

De acordo com a Associação Brasileira de Licencia-
mento (Abral), as empresas que associaram seus produ-
tos a marcas e personagens famosos faturaram em 2018, 
R$ 18 bilhões de reais no país. Em 2019 houve um cres-
cimento de 6% em relação ao ano anterior, chegando a 
R$ 20 bilhões de reais. E em 2020, aumentou mais 5% 
em relação ao ano anterior, chegando a R$ 21 bilhões de 
reais. Os dados mostram que o Brasil ainda poderá cres-
cer muito nesse mercado, pois são cerca de 1.500 em-
presas licenciadas e 700 licenças disponíveis, nacionais e 
internacionais, espalhadas entre as mais de 60 agências 
licenciadoras. Muito pouco se compararmos ao merca-
do dos EUA, por exemplo, cujo faturamento com o li-
cenciamento deve alcançar US$ 150 bilhões. Em termos 
mundiais, a previsão é de que estas transações possam 
atingir US$ 240 bilhões. Os países que mais trabalham o 
licenciamento pelo mundo são: EUA, Japão, Inglaterra, 
México, Canadá e o Brasil, que está em 6º lugar nessa 

lista, demonstrando que ainda existe um potencial cres-
cimento, se considerarmos que, pelo menos, outras 20 
mil empresas ainda poderão ingressar neste mercado 
aqui no Brasil.

Grandes oportunidades estão se abrindo. As empresas 
estão percebendo as possibilidades, tanto com as marcas 
clássicas (que já estão no negócio há anos) como para as 
boas novidades do mercado brasileiro. O licenciamento 
sempre deve ser muito bem estudado e planejado, e po-
derá trazer excelentes benefícios para a empresa, seja ela 
de grande, médio ou pequeno porte, agregando valor 
a um produto, ou mesmo, a um serviço. São muitas as 
marcas e  personagens nacionais que vem conquistando 
nossos consumidores, e estão expandindo seu licencia-
mento, em busca das empresas interessadas em ampliar, 
ou mesmo, entrar neste concorrido grupo de empresas 
licenciadas, afim de expandir suas vendas. E esta não é 
uma prática com custo elevado, apenas deve ser bem 
traçada para que qualquer companhia possa participar. 
Lembrando que, uma marca para licenciar, deve estar 
registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial), em sua categoria correspondente.

São diversos artistas brasileiros que já produziram 
e ainda criam seus personagens, presentes  em livros, 
histórias em quadrinhos e animações nacionais, temos 
nossos próprios super-heróis, divulgando a temática 
brasileira, a fauna e flora, nossas florestas, a proteção ao 
meio ambiente e sustentabilidade, mas também, pas-
sando valores como amizade, diversão, solidariedade 
e aventura, conquistando assim, um público ávido por 
novidades.

Afinal, a  u nião d e m arcas e  p ersonagens b rasileiros 
aos mais diversos produtos ampliarão o novo campo 
de atuação de vendas para as empresas, conquistando o 
sucesso, dentro do mercado brasileiro de licenciamento.

Estamos estudando e mapeando o cenário de licencia-
mento português, pois compreendemos a sinergia cul-
tural e a facilidade de entrosamento entre os mercados, 
que tiver interesse em contribuir com informações e di-
vidir experiências profissionais, pode entrar em 
contato nos e-mails quem assinam esta coluna.

marketing@windmarketing.com.br
Em parceria com a Publigibi

ROSÁRIA DE 
FÁTIMA SILVA

LICENCIAMENTO
VALE
OURO
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MICROSOFT ANUNCIOU UMA DAS SUAS MAIORES AQUISIÇÕES DE SEMPRE
A Microsoft anunciou a aquisição da Nuance, uma empresa norte-americana especializada em reconhecimento de discurso via Inteligência Ar-
tificial (IA). O negócio será concluído por 19,7 mil milhões de dólares, o equivalente a 16,5 mil milhões de euros. Como nota o The Verge, esta 
aquisição é a segunda maior da história da tecnológica de Redmond e fica atrás apenas da compra do LinkedIn em 2016 por 26 mil milhões de 
dólares (cerca de 21,8 mil milhões de euros). A Nuance é mais conhecida pelo Dragon, um software que faz uso de tecnologia de ‘deep learning’ 
para transcrever discurso oral e que está na base de alguns assistentes digitais do mercado - como a Siri da Apple.

Quem Matou Sara?
Todos os filmes tem suas maneira de ser e tem 

a sua forma de olhar para uma obra está direta-
mente ligada a como nos relacionamos com es-
ses códigos. É por isso que muitas vezes quando 
assistimos a uma série dizemos coisas do tipo 
“isso é coisa de cinema” ou quando vemos um 
filme dizemos “isso dava uma série”. De forma 
consciente ou não, essas características são ab-
sorvidas e todo espectador sabe um pouco de 
cada uma delas. O bom e velho “quem matou” é 
um ótimo exemplo, trazido na série Quem Matou 
Sara?, produção mexicana da Netflix.

Os mais velhos nem precisarão se esforçar mui-
to para lembrar de casos famosos de “quem ma-
tou” na dramaturgia brasileira, como a identidade 
do assassino de Odete Roittman em Vale Tudo. 
Até hoje, para esquentar um pouco as coisas, 
autores de telenovelas lançam mão do recurso 
e conseguem despertar o interesse de uma au-
diência que antes poderia estar entediada. O se-
gredo é: a revelação precisa ser surpreendente 
e, ao mesmo tempo, fazer sentido.

Séries como The Killing mostram que o público 
pode ser implacável. Se ele perceber que está 
sendo enrolado demais, se desconecta imedia-
tamente. Quem Matou Sara? começa exatamen-
te no dia da morte de Sara (Ximena Lamadrid). 
O irmão dela, Álex (Manolo Cardona, que já fez 
novela no Brasil), é acusado e preso pelo crime. 
Como nos folhetins latinos, o caso envolve uma 
família rica e poderosa com um patriarca que 
faz qualquer coisa para proteger o patrimônio, 
e César (Ginés García Millán) convence Álex a 
assumir a culpa para proteger Rodolfo (Alejandro 
Nones), seu filho e melhor amigo do rapaz.

A série usa essa premissa que desafia o bom 
senso - por que Álex aceitaria se sujeitar a 18 
anos de prisão nessas condições? - para estabe-
lecer o obrigatório conflito de classe. Desvendar 
a morte de Sara se torna uma inevitabilidade no 
processo. Com essa base estabelecida, os coad-
juvantes se espalham para garantir à obra sua 
“profundidade”. A matriarca da família se violen-
ta, Rodolfo se corrói de culpa e sua esposa tem 
um romance secreto, o filho mais novo é gay (o 
que é usado como moeda de chantagem e ma-
nipulação o tempo todo) e filha Elisa se envolve 
romanticamente com Álex. A sucessão de tra-
gédias periféricas se pauta no choque gratuito, 
esteticamente deslumbrante mas sem nenhum 
escopo emocional. É o truque que o Globoplay 
já está usando faz tempo.

Entre idas e vindas no tempo, o público reco-
nhece a métrica das séries latinas imediatamen-
te: ação, música pop e sexo. A necessidade de 
impressionar com “reviravoltas” é tamanha que 
passados criminosos vão sendo revelados como 
numa competição de quem aterroriza mais. 
Competição essa que Elroy (Héctor Jimenez) 
vence com larga vantagem. Com a fotografia 
certa e uma trilha mais teatral, o público pode até 
acreditar que todo aquele show de drama super-
ficial tem alguma importância. A série tenta ser 
socialmente engajada ao falar de feminicídio e 
tráfico sexual, mas comete o crime da contradi-
ção ao desenvolver o assassinato de Sara em 
torno do que deveria estar defendendo. Isso sem 
falar na segunda temporada, que já tem trailer e 
insinua que a vítima, de certa forma, “não é tão 
vítima assim”.

Todos esses pontos parecem criar uma cortina 
de fumaça cacofônica porque no fundo Quem 
Matou Sara? não se dedica a responder bem a 
pergunta que levanta. Então a solução de emer-
gência, também clássica, é emendar outro mis-
tério para manter o interesse - sendo que Quem 
Matou Sara? sequer esclarece completamente o 
primeiro.
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 P J V E D
1-Man. City 74 32 23 5 4
2-Man. United 63 31 18 9 4
3-Leicester City 56 31 17 5 9
4-West Ham 55 31 16 7 8
5-Chelsea 54 31 15 9 7
6-Liverpool 52 31 15 7 9
7-Tottenham 49 31 14 7 10
8-Everton 48 30 14 6 10
9-Arsenal 45 31 13 6 12
10-Leeds United 45 31 14 3 14
11-Aston Villa 44 30 13 5 12
12-Wolverhampton 38 31 10 8 13
13-Crystal Palace 38 31 10 8 13
14-Southampton 36 31 10 6 15
15-B&H Albion 33 31 7 12 12
16-Burnley 33 31 8 9 14
17-Newcastle 32 31 8 8 15
18-Fulham 26 32 5 11 16
19-W. Bromwich 24 31 5 9 17
20-Sheffield U. 14 31 4 2 25

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Internazionale 74 30 23 5 2
2-Milan 63 30 19 6 5
3-Juventus 62 30 18 8 4
4-Atalanta 61 30 18 7 5
5-Napoli 59 30 19 2 9
6-Lazio 55 29 17 4 8
7-Roma 54 30 16 6 8
8-Sassuolo 43 30 11 10 9
9-Hellas Verona 41 30 11 8 11
10-Sampdoria 36 30 10 6 14
11-Bologna 34 30 9 7 14
12-Udinese 33 30 8 9 13
13-Genoa 32 30 7 11 12
14-Spezia 32 30 8 8 14
15-Fiorentina 30 30 7 9 14
16-Benevento 30 30 7 9 14
17-Torino 27 29 5 12 12
18-Cagliari 22 30 5 7 18
19-Parma 20 30 3 11 16
20-Crotone 15 30 4 3 23

 P J V E D
1-Lille 69 32 20 9 3
2-Paris SG 66 32 21 3 8
3-Monaco 65 32 20 5 7
4-Lyon 64 32 18 10 4
5-Lens 52 32 14 10 8
6-Marseille 49 32 13 10 9
7-Rennes 48 32 13 9 10
8-Montpellier 46 32 12 10 10
9-Nice 43 32 12 7 13
10-Metz 42 32 11 9 12
11-Angers 41 32 11 8 13
12-Stade de Reims 40 32 9 13 10
13-Saint-Étienne 39 32 10 9 13
14-Strasbourg 36 32 10 6 16
15-Bordeaux 36 32 10 6 16
16-Brest 36 32 10 6 16
17-Lorient 32 32 8 8 16
18-Nimes 30 32 8 6 18
19-Nantes 28 32 5 13 14
20-Dijon 15 32 2 9 21

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 67 30 20 7 3
2-Real Madrid 66 30 20 6 4
3-Barcelona 65 30 20 5 5
4-Sevilla 61 30 19 4 7
5-Real Sociedad 47 30 12 11 7
6-Real Betis 47 30 14 5 11
7-Villarreal 46 30 11 13 6
8-Granada 39 30 11 6 13
9-Levante 38 30 9 11 10
10-Celta de Vigo 37 30 9 10 11
11-Athletic 37 30 9 10 11
12-Cádiz 35 30 9 8 13
13-Valencia 34 30 8 10 12
14-Osasuna 34 30 8 10 12
15-Getafe 30 30 7 9 14
16-Huesca 27 30 5 12 13 
17-Valladolid 27 30 5 12 13 
18-Elche 26 30 5 11 14
19-Alavés 24 30 5 9 16
20-Eibar 23 30 4 11 15

Espanha
Liga Santander

QUARTOS-DE-FINAL
     1ª Mão     2ª Mão
Man. City - B. Dortmund        2-1 14/04  15:00
Real Madrid - Liverpool        3-1 14/04  15:00
Bayern München - Paris SG        2-3 13/04  15:00
FC Porto - Chelsea        0-2 13/04  15:00

QUARTOS-DE-FINAL
     1ª Mão     2ª Mão
Arsenal - Slavia Praha        1-1 15/04  15:00
Ajax - Roma        1-2 15/04  15:00
Dinamo Zagreb - Villarreal         0-1 15/04  15:00
Granada - Man. United        0-2 15/04  15:00

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE
2020/2021

Sporting: Hugo Viana também foi
expulso no final do jogo com o Famalicão
O diretor desportivo do Sporting também foi 

expulso no final do jogo com o Famalicão, 
disputado neste domingo, e que terminou 

empatado a uma bola.
A ficha do encontro, disponibilizada no site oficial 

da Liga, confirma a expulsão de Hugo Viana, «após 
o final do jogo». O cartão vermelho ao dirigente leo-
nino foi atribuído já fora do relvado do Estádio José 
Alvalade, ao contrário do que sucedeu com o treina-
dor, Rúben Amorim, expulso no centro do terreno de 
jogo, logo após o apito final, por indicação do árbitro 
assistente que estava na linha lateral junto ao banco 
da equipa da casa.

Maioria dos japoneses quer Jogos
Olímpicos adiados ou cancelados

Uma sondagem divulgada esta segunda-
-feira demonstra que mais de dois terços 
dos japoneses querem novo adiamento 

ou o cancelamento dos Jogos Olímpicos de 2020, 
que estão previstos para este verão, em Tóquio.

Segundo a sondagem da Kyodo News, apenas 
24,5 por cento dos inquiridos quer que o evento 
decorra normalmente este ano. 32,8 por cento quer 
novo adiamento, enquanto que 39,2 por cento de-
fende mesmo que as olimpíadas devem mesmo ser 
cancelados.

Refira-se que os Jogos Olímpicos de 2020 foram 
adiados para este ano devido à pandemia de co-
vid-19. A competição decorre entre 23 de julho e 
8 de agosto.

Eclipse de William Carvalho
no Betis dura há meia época

Sevilha está acostumada a ter jogadores por-
tugueses entre os ídolos dos clubes da cidade, 
mas, por agora, William Carvalho é uma es-

pécie de último resistente. O médio de 29 anos, que 
tem contrato até 2023, ainda assim, está a viver um 
eclipse no Betis: apesar do bom início de época com 
Manuel Pellegrini, uma lesão muscular colocou-o 
fora da equipa durante a última meia época. Nas 
últimas 16 jornadas da Liga Espanhola, foi apenas 
titular uma vez, tendo entrado aos 90 minutos no 
jogo deste domingo, contra o Atlético de Madrid 
de João Félix (1-1).

O que se passa com William?
Esta era a questão levantada há dias pelo Diário de 

Sevilha, principal jornal da cidade, aquando do ani-
versário do ex-Sporting. «O médio português atra-
vessa o seu pior momento futebolístico», escreve o 
jornal num artigo publicado na última semana, sa-
lientando que «a reta final da temporada será chave 
para definir o seu futuro no Betis»: «A transferência 
de William é uma das alternativas para ajudar a resol-
ver os problemas económicos do clube, mas não será 
fácil obter uma mais-valia.» A perspetiva de muitos 
adeptos do Betis também é a de que o jogador seja 
vendido no final da época.
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1-Sporting 66 26 20 6 0 48 13
2-FC Porto 60 26 18 6 2 55 24
3-Benfica	 57	 26	 17	 6	 3	 48	 17
4-SC Braga 54 26 17 3 6 47 27
5-Paços de Ferreira 44 26 13 5 8 33 30
6-V. Guimarães 35 26 10 5 11 30 35
7-Santa Clara 35 26 10 5 11 33 29
8-Moreirense 34 26 8 10 8 26 32
9-Portimonense 29 26 8 5 13 30 31
10-Gil Vicente 28 26 8 4 14 25 33
11-CD Tondela 28 26 8 4 14 25 42
12-Rio Ave 28 26 6 10 10 22 31
13-FC Famalicão 27 26 6 9 11 27 38
14-Belenenses SAD 27 26 5 12 9 15 24
15-Boavista 25 26 5 10 11 29 40
16-Marítimo 24 26 7 3 16 22 38
17-Farense 22 26 5 7 14 24 35
18-Nacional 21 26 5 6 15 24 44

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS
09/04 Portimonense 3-0 Guimarães
10/04 Marítimo 1-0 Farense
  Boavista 3-3 Rio Ave
  CD Tondela 0-2 FC Porto
  P. Ferreira 0-5 Benfica
11/04 Gil Vicente 1-2 Moreirense
  Santa Clara 5-1 Nacional
  SC Braga 1-1 Belenenses
  Sporting 1-1 FC Famalicão

27ª JORNADA
16/04 Boavista 13:45 P. Ferreira
  Farense 16:00 Sporting
17/04 Belenenses 7:45 Marítimo
  Moreirense 10:30 Tondela
  Guimarães 10:30 Santa Clara
  Benfica 13:00 Gil Vicente
  Nacional 13:00 FC Porto
  Rio Ave 15:30 SC Braga
18/04 Famalicão 10:00 Portimonense

1-Estoril Praia 63 28 19 6 3 48 19
2-FC Vizela 52 28 14 10 4 46 30
3-GD Chaves 49 28 14 7 7 37 27
4-Académica OAF 49 28 13 10 5 34 23
5-Feirense 48 28 14 6 8 36 25
6-FC Arouca 47 28 13 8 7 33 22
7-FC Penafiel 37 28 10 7 11 34 35
8-Benfica B 36 28 10 6 12 45 37
9-Casa Pia 35 27 8 11 8 32 36
10-CD Mafra 33 27 9 6 12 30 37
11-Leixões 33 28 8 9 11 28 34
12-SC Covilhã 31 28 7 10 11 27 32
13-CD Cova Piedade 30 28 7 9 12 31 40
14-Académico de Viseu 29 28 7 8 13 25 37
15-Vilafranquense 27 28 4 15 9 27 38
16-Varzim 27 28 7 6 15 21 34
17-UD Oliveirense 26 28 6 8 14 22 41
18-FC Porto B 25 28 5 10 13 33 42

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
10/04 Académica 1-1 FC Porto B
  CD Cova Piedade 2-1 Varzim
  Leixões 2-0 FC Penafiel
11/04 E. Praia 3-1 Vilafranquense
  GD Chaves 2-0 SC Covilhã
  Benfica B 2-0 Feirense
  FC Arouca 3-0 Oliveirense
12/04 A. de Viseu 1-3 FC Vizela
13/04 CD Mafra 15:30 Casa Pia

29ª JORNADA
16/04 Vilafranquense 15:30 Leixões
17/04 Feirense 6:00 Varzim
18/04 Casa Pia 6:15 Académica
  FC Penafiel 9:00 C. Piedade
  FC Porto B 10:00 Estoril Praia
  UD Oliveirense 12:00 CD Mafra
  GD Chaves 15:30 A. de Viseu
19/04 SC Covilhã 13:00 FC Arouca
  FC Vizela 15:00 Benfica B

MEIAS-FINAIS 1ª Mão 2ª Mão
SC Braga (4-3) FC Porto   1-1   3-2
Estoril Praia (1-5) Benfica   1-3   0-2
FINAL 
2021/05/23       SC BRAGA    12:00    BENFICA

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Haris Seferovic [Benfica] 23 16
1-Pedro Gonçalves [Sporting] 24 16
3-Sérgio Oliveira [FC Porto] 25 12
4-Mehdi Taremi [FC Porto] 26 10
5-Rodrigo Pinho [Marítimo] 16   9
5-Beto [Portimonense] 22   9
5-Mario González [CD Tondela] 19   9
5-Carlos Júnior [Santa Clara] 24   9
9-Óscar Estupiñán [V. Guimarães] 15   8

27-03-2021 Grp.A     Sérvia 2-2 Portugal
30-03-2021 Grp.A Luxemburgo 1-3 Portugal
01-09-2021 Grp.A Portugal 14:45 Rep. da Irlanda

Apuramento WC2022 - UEFAPedro Neto termina época
devido a lesão, Rúben
Neves com covid-19
O futebolista português Pedro Neto vai falhar 

o resto da época devido a lesão num joe-
lho, confirmou esta segunda-feira o Wol-

verhampton, clube que disputa a Premier League 
inglesa.

O também português Rúben Neves testou positivo 
para a covid-19, referiu o clube treinado por Nuno Es-

pírito Santo, em nota oficial.
Neto saiu lesionado aos 32 minutos do jogo com o 

Fulham, na passada sexta-feira, tendo o diagnóstico 
clínico evidenciado uma «lesão significativa na rótu-
la».

O extremo vai ser submetido a in-
tervenção cirúrgica já no final desta 
semana e o Wolverhampton afirma 
que Neto «não deve voltar a jogar até 
à próxima temporada», algo que in-
viabiliza a sua presença no Europeu 
de futebol pela seleção principal de 
Portugal.

Pedro Neto encerra assim a época 
pelos lobos, com um total de cinco 
golos em 35 jogos disputados.

Já no caso de Rúben Neves, que será 
baixa nos próximos dias, está a cum-
prir isolamento após a infeção deteta-
da.

Na passada sexta-feira, o Wol-
verhampton venceu o Fulham por 

1-0, com um golo de Adama Traoré, já em tempo de 
compensação.

Olympiakos de Pedro Martins
é o campeão mais rápido da Grécia
Com o título da liga grega de 2020/2021 con-

firmado no domingo, o Olympiakos, treina-
do pelo português Pedro Martins, tornou-se 

esta época o campeão mais rápido na Grécia, ao con-
quistar o título a sete jornadas do final da prova.

A equipa do Pireu bateu o anterior recorde, que era 
do Olympiakos treinado pelo também português Mar-
co Silva, na época 2015/2016, além do Panatinaikos de 
1995: ambos os conjuntos foram campeões a seis jor-
nadas do final.

No domingo, o Olympiakos venceu o Panathinaikos 
por 3-1 e beneficiou da derrota do Aris Salónia ante o 
AEK Atenas (1-3) para confirmar matematicamente o 
46.º titulo do seu historial.

A equipa vermelha e branca segue com 76 pontos no 
primeiro lugar, mais 22 que o Aris, segundo com 54, 
quando estão em disputa 21 pontos até ao fim.

Amorim iguala recorde de Boloni: 
«Treinadores badalados não conseguiram»

Apesar do empate na receção ao Famalicão, 
o Sporting igualou um recorde alcançado 
pelo clube há quase 20 anos: o de 26 jogos 

seguidos sem perder para a Liga numa 
temporada, até agora na posse da equipa 
treinada por Laszlo Boloni em 2001/02 e 
que viria a sagrar-se campeã nacional.

Na altura, os leões consentiram a terceira e 
última derrota desse campeonato na oitava 
jornada.

No final do jogo, Ruben Amorim men-
cionou esse registo para dar confiança aos 
jogadores. «Igualámos a melhor série do 
Sporting, que já teve grandes equipas, trei-
nadores badalados e que não conseguiram. 

Uma equipa com juniores, miúdos da formação con-
seguiu e eles têm de ter confiança», vincou em declara-
ções aos jornalistas.



16 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021PUBLICIDADE


