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PENSAMENTO DA SEMANA

O juiz que perdeu o juízo
FOTO DA SEMANA

ANEDOTA

O professor de Matemática levanta uma
folha de papel numa das mãos e pergunta
para Joãozinho: - Se eu dividir essa folha
de papel em quatro pedaços, Joãozinho,
com o que eu fico? - Quatro quartos, professor! - E se eu dividir em oito pedaços? Oito oitavos, professor! - E se eu dividir em
cem pedaços? - Papel picado, professor!

RICARDO
ARAÚJO PEREIRA
Jornalista da Revista Visão

Q

uando se soube que um juiz
tinha desafiado, para uma
luta de artes marciais mistas, o director nacional da PSP – que,
em caso de derrota, teria de ir à televisão admitir que
era “um idiota” –, fiquei contente. Imaginei que Portugal tinha um daqueles prodígios que conseguira licenciar-se em Direito e concluir a formação no Centro de Estudos Judiciários ainda antes dos 12 anos.
Com pena, descobri que não. O juiz chamava-se Rui
Fonseca e Castro e era, ao que me garantiam, um homem adulto. E assim ficou bem clara a diferença entre
quem gostava de lutas nos anos 70, nos Estados Unidos, e quem gosta de lutas agora, em Portugal. Norman
Mailer pôde escrever o livro The Fight, sobre o combate entre Muhammad Ali e George Foreman, no Zaire,
e a mim resta-me escrever sobre a hipotética luta entre
o juiz Fonseca e Castro e o polícia Magina da Silva, que
ocorrerá apenas na nossa imaginação.
Mesmo imaginária, creio que pode ser uma luta interessante. De um lado, um homem que comandou o
Grupo de Operações Especiais; do outro, um jurista
que não acredita na existência da pandemia. Se é verdade que Magina da Silva deve ter bastante experiência
de combate corpo a corpo, não deixa de ser igualmente
verdadeiro que Fonseca e Castro, só por esta descrição,
também parece ter levado muitas pancadas na cabeça.
Em resistência, em princípio, equivalem-se. O que reforça a minha opinião de que seria um combate muito
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equilibrado. Olhando para a compleição física e a atitude de ambos os lutadores, creio que Magina da Silva
começaria por assentar dois bons sopapos nas ventas
judiciárias de Fonseca e Castro, partindo-lhe o nariz.
No entanto, o juiz negaria estar em desvantagem, uma
vez que não acredita em fracturas. Talvez Magina da
Silva insistisse, mas, como é evidente, Fonseca e Castro
iria contrapor que não acredita em narizes. Estas considerações iriam certamente irritar Magina da Silva,
que, com mais três ou quatro golpes, colocaria o juiz
a dormir e o árbitro daria o combate por terminado,
dando a vitória ao director da PSP. Seria, portanto, e
como já referi, um combate equilibrado, uma vez que
Ilustração: João Fazenda

o juiz, que foi advogado nos últimos dez anos, recorreria da decisão do árbitro para a Relação e, quatro anos
depois, para o Supremo, que sete anos mais tarde decidiria pelo empate, uma vez que nessa altura já ninguém se lembrava deste episódio – que era, aliás, o que
eu gostava que me acontecesse a mim.
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Analisar o passado, preparar o futuro
JORGE CORREIA
Cronista do jornal A Voz de Portugal

A

proximamo-nos de uma data
importante para o atual regime português: 25 de Abril.
Esta data marca o início, para muitos, de uma fase que se idealizava de
mais prosperidade, mais igualdade,

mais liberdade.
Aos idealismos que pululavam nas mentes da geração que abriu portas para Abril, sucumbia um regime
que se via ultrapassado em todas as frentes: internamente, incapaz de elevar uma sociedade ultrapassada
e de responder aos desafios do final do século XX; e
externamente, pelo seu isolamento autoimposto, pelo
seu colonialismo ultrapassado e de futuro indefinido.
A incapacidade de se adaptar e preparar para o futuro
é uma das marcas da cultura portuguesa que atravessa os vários regimes que governaram a nação lusitana
através dos séculos. Analisar isto de forma aprofundada, ou mesmo o que foi o 25 de Abril em tão curto espaço é impossível; no entanto, como cidadãos que vi-

veram a experiência de Abril ou vivem o resultado da
mesma, e passado quase meio século, é tempo de fazer
um balanço. Aliás, urge fazer um balanço! Se até 1974
éramos uma nação pobre, de fraco desenvolvimento,
olhamos agora para a atualidade e perguntamo-nos
o que evoluímos? Onde estão os resultados? Fazendo
comparações nestas quase últimas décadas, verificamos que, à semelhança de outros eventos nacionais,
apenas damos um salto qualitativo de evolução quando somos empurrados por forças externas. Até isto
acontecer, a inércia e a pobreza de visão predominam e
subjugam tudo à sua volta. Depois da entrada na então
CEE (Comunidade Económica Europeia), após termos passado por duas bancarrotas, finalmente os ares
externos trariam alguma renovação e evolução na economia portuguesa. Foi os anos de convergência com
os parceiros europeus, com algum liberalismo económico e abertura a novos mercados que fariam florescer a economia em termos globais. Não sem afetar os
setores económicos menos eficientes; não sem deixar
à vista a fraca instrução da população ativa; não sem
deixar à vista a fraca infraestrutura existente. Foram
anos de recuperação, no entanto não tiveram tradução

Miriam, a irmã de Moisés
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot. com

U

m interessante estudo sobre Miriam de
Mercedes L. García Bachmann, doutora
em Teologia pela Escola Luterana de Teologia de Chicago e Pastora da Igreja Evangélica Luterana Unida, foi divulgado pelo Observatório do
Vaticano.
A autora convida a fazer um exercício de interpretação crítica e uma leitura global da figura de Miriam.
Miriam ou Maria é uma das figuras mais interessantes
da Bíblia, mencionada em seis textos, sendo cinco do
Pentateuco. Ela é associada à salvação de Moisés quando criança (Êxodo 2) e tomando a palavra, diferentemente das muitas mulheres hebreias desses textos.
Ela é colocada no mesmo nível dos seus irmãos Moisés e Aarão. Ela é mencionada em duas genealogias,
uma em Números (26, 59), que menciona também a
mãe e a avó de Miriam, um dado extraordinário. De
ambos os lados (como os seus irmãos) Miriam é levita
(estirpe sacerdotal) autêntica. A segunda genealogia (1
Crónicas 5,29) é sacerdotal (observe- se como continua no versículo 30) e inclui novamente Miriam como
irmã e não como esposa ou mãe de alguém.
Em Êxodo 15,20-21 encontramos um cântico de louvor a Deus, depois que Israel atravessou o mar, é o primeiro cântico em liberdade. Os versículos de 1 a 19 são
geralmente atribuídos a Moisés, e o refrão (versículos
20 e 21) a Miriam, mas existem elementos que permitem atribuir a ela o cântico inteiro (entre outros, o testemunho bíblico segundo o qual receber os guerreiros
vitoriosos com cantos e danças era tarefa que competia

às mulheres: cf. Juízes 11,34 e 21,21, 2 Crônicas 35,25
e Eclesiastes 2,8). De qualquer modo, Êxodo 15,20 é o
primeiro texto que menciona "Maria, a profetisa, irmã
de Aarão".
É muito estranho falar de profecia tão cedo na história de Israel. A questão é de datação dos textos, segundo a opinião mais comum, os textos poéticos são
mais antigos que os textos em prosa, como os cânticos
de Débora, em Juízes 5 (outro canto de louvor de uma
mulher a Javé) e de Miriam. Nota-se a profecia na interpretação da vontade divina para a situação que eles
devem viver, especialmente na exortação à fidelidade
ao único Deus de Israel vista no texto de Êxodo (15,
20-21), ainda mais quando se nota no final do Êxodo 14 (versículo 31): o povo temeu o Senhor e confiou
nele e em seu servo Moisés. Miriam, como profetisa,
convida ao louvor divino, a não idolatrar nenhum ser
humano, nem sequer Moisés, que fala face a face com
Deus.
Um fato muito importante, encontramos no capítulo
20 de Números, que logo no primeiro versículo dedica umas poucas palavras à morte de Miriam, o que é
surpreendente, já que não temos notícia da morte de
quase nenhuma outra mulher bíblica. E foi uma morte
não atribuída a uma punição como serão as mortes de
Aarão e Moisés, vista no mesmo capítulo.
Finalmente, o único texto na literatura profética que a
menciona e fortalece o seu papel de guia encontramos
em Miqueias 6, 1-8, um profeta que é um típico exemplo de acusação contra Israel, por ter sido infiel ao seu
Deus. Entre as repreensões que Javé dirige a Israel reza
assim: Fiz-te sair do Egito, mandei à tua frente Moisés,
Aarão e Maria.

CRÓNICA

na aprendizagem que fazemos com as experiências da
vida, com o que a realidade nos confirma como certo ou errado. Assim, em pleno século XXI, trazemos
os fantasmas de idealismos passados e ultrapassados,
agora verdadeiros velhos do Restelo, que nos atiram
para ideias que já nem nos seus lugares de origem se
discutem pela evidência que a realidade da sua aplicação trouxe. Por isto urge o reexame do que foram estas
últimas cinco décadas; por isto urge olharmos para a
nossa experiência coletiva, olharmos também à nossa
volta para aprendermos com os erros, sem orgulhos,
sem obstinações ideológicas, sem complexos individuais ou coletivos. Os tempos são outros, pelo que as
exigências serão outras, que associadas à experiência
adquirida, devem responder às nossas aspirações de
felicidade. Retermo-nos na eterna fuga à realidade por
não querermos perceber os erros do passado, levará
Portugal apenas a cair de obstáculo em obstáculo, ou
a ter que andar suportado por terceiros. Sim, o 25 de
Abril deve ser percebido como um grito de liberdade.
Mas também, como qualquer criação humana, padece das suas imperfeições. E são estas imperfeições que
devemos enfrentar e sublimar coletivamente, para que
possamos dar o salto evolutivo de que Portugal tanto
necessita.
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Connie Demitiu-se do C.A. da
poeta da comunidade Associação Portuguesa do Canadá
Apresentando um grande
JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

C

omo é do conhecimento de todos, no dia 29
de Fevereiro de 2020, em consequência de
um fogo na sede da APC, todas actividades
foram suspensas por tempo indeterminado. Seguidamente e até hoje por causa da pandemia a APC
continua fechada em reparações e impedida de funcionar pelas leis governamentais de distânciamento
e de controlo do virus.
Como não foi possível realizar uma Assembleia Geral desde essa data, e, não se sabendo ainda quando
isso será possível, vejo-me na obrigação de apresentar
o meu pedido de demissão do cargo de secretária que
ocupo há dois anos.
A vida é feita de momentos.
Momentos que temos de passar, sendo uns bons

par-me da página da APC, no facebook, que mantinha aberta com informações e dando resposta a todas
as pessoas que nela faziam preguntas ou partilhavam
informações. Destaco, em primeiro lugar o meu agradecimento pelo o empenho e dedição do senhor Presidente, Virgílio Santos, ao liderar e levar a cabo a reconstrução da APC com a ajuda dos seus amigos. Sem
eles não estariamos na reta final e a terminar esses trabalhos. Bem-haja!
Continuem a sonhar, continuem a acreditar que a
APC irá continuar o seu caminho como a “Mãe” de
todas as Associações Portuguesas no Canadá. O futuro
da nossa comunidade é tristonho e com esta pandemia
não sei como irá sobreviver mas, seguramente hão-de
haver pessoas genuinamente interessadas em manter a

outros piores. Nada nesta vida é por acaso, por isso
sempre tentei fazer o meu melhor possivel em prol da
Associação que tanto amo. Venho portanto por este
meio, com o coração triste e a alma pesada, oficializar
cronista na emissão Pause-poesia, Volet Nostalgie no o meu pedido de demissão do Conselho Administraticanal comunitário TVRS9, Québec, Canadá. É mem- vo, por razões pessoais e de saúde.
bro de várias associações culturais.
Espero ter deixado marcas, assim como outras pessoas também deixaram, cada qual á sua maneira.
De sua autoria
Obrigada por me disponibilizarem momentos incríLEMBRANDO
veis, de amizade, de partilha e de convívio, que ficarão
Lembrando quantas vezes percorri
para sempre gravados no meu coração.
Os lindos caminhos da minha aldeia
Em razão do meu afastamento, não vou poder ocuRelembro esse luar da lua cheia
As fadas que amei e nunca esqueci

APC viva e próspera.
Saio de cabeça erguida, sem me sentir culpada de
abandonar a APC. Durante muitos anos dei corpo e
alma a esta casa. Tenho de afirmar que levo no meu
coração e no meu espírito a consciência tranquila de
que cada dia em que servi esta casa, tentei contribuir
com honestidade e retidão, preservando os valores que
recebi, e isso me enche de orgulho. Aproveito a oportunidade também para renovar a minha estima e consideração por esta Casa, pela oportunidade que tive de
a servir durante os muitos anos que nela colaborei.
Não poderia deixar de endereçar comovidos votos
de gratidão pela consideração, respeito e cordialidade
como sempre fui tratada pelos sócios, pelos meus colegas, pela direção e pelos colaboradores, de quem eu
guardo o meu mais profundo respeito e consideração
e o meu muito obrigada.
Concluo, sem falsa modéstia, afirmando que carrego
comigo o sentimento de que por deixar o meu posto
na APC não quer dizer que a vou esquecer, onde eu
estiver ela estará sempre no meu pensamento. Foi uma
honra para mim. Desejo a todos muito sucesso, que
continuem com muita força e empenho, para o bem da
APC. É o que sinto. É o que desejo.
A todos muito obrigada!
Conceição Correia

É

por esse motivo, que noticiou no
nosso jornal, um poeta da nossa
comunidade Portuguesa de Montreal, trata-se de Laureano Soares.
Nascido na Aldeia de Sobral de S. Miguel, Portugal,
Beira Baixa. Jovem emigrou para Montreal, Quebec.
Trabalhou durante 40 anos na companhia de produtos alimentares, na extinta Steinberg, no qual ocupou
vários postos técnicos e de comando.
Em 1969 casou, tomou como esposa
Lise trembley. Dessa união nasceram
Karine e Jessica. Viuvou em 2001, e a
partir desse momento dedicou-se as
letras e a poesia.
Publicou, Reves Orphelans, em 2006 em francês e
Raízes de Ardosia em Português. Tem publicado sobre tudo em Francês, em antologias e revistas poéticas, participa em tertúlias e recitais regularmente, foi

A minha infância contigo vivi
Humilde povo que a luz da candeia
Muita vez comia uma frugal ceia
És o mais fiel que eu conheci
Mas o tempo passa fugiram os anos
Cada um de nos viveu desenganados
Desde a juventude desde a mocidade
Por isso aqui neste simples verso
Meu coração diz a todo o universo
De vós minha gente é grande a saudade.
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A CALUNIA E A INVEJA
HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

E

m: “ Olhai os Lírios do Campo”, o escritor gaúcho, Erico
Veríssimo, apresenta-nos a
personagem: Eugénio Fontes, médico, que desprezou a vida fácil de genro de homem rico, para se entregar à
medicina quase como sacerdote.
De médico respeitado, graças ao sogro, após o divórcio, passa a clínico da classe média e da gente pobre.
Um dia, o amigo, igualmente médico, o Dr. Seixas,
diz-lhe: - ” Você está a tornar-se importante! …”
Apanhado de surpresa, pergunta: Porquê?
-“ É que começam, os colegas, a dizer mal de si.”- Responde-lhe o Dr. Seixas.
Quando, em qualquer profissão, alguém começa a ser
atacado justamente ou não, é sinal, quase sempre, que
está a subir na escala social; a tornar-se conhecido.
A maledicência, tem raiz na inveja. Miguel Ângelo,
queixava-se que os males entendidos, como Papa, tinham origem em Bramonte e Rafael, devido à inveja.
Já o Padre António Vieira, dizia:” “ Sabeis porque vos
querem mal vossos inimigos? Ordinariamente porque
vêm em vós algum bem que eles quiseram ter e lhes
falta. “ A quem não tem bens, ninguém lhe quer mal.”
Pateadas e calúnias, são resultantes, quase sempre, do
mesmo mal. É o caso de Anita Ekberg, que foi atacada,
no palco, com tomates, lançados pela cantora Evelyn,
porque aquela abandonara a sala, enquanto cantava.
O escritor, ao ser conhecido, logo é vítima de inveja
e da calúnia. Camilo, em: “ Noites de Lamego”, refere-se que o vulgo costuma enxovalhar, por maldade, o
homem distinto: “ A canalha urra triunfalmente a cada
homem distinto que sopesa e recalca no seu esterquilino.” Entre os intelectuais, basta alguém do seu meio,
ter sucesso ou ter sido premiado, para os confrades e
amigos, espalharem boatos desagradáveis.
Está nesse caso a “ zanga” entre o pintor Júlio Dupré,
grande amigo de Teodoro Rousseau; quando Júlio recebeu o grau de Cavalheiro da Legião de Honra, Teodoro, afasta-se, por inveja e ressentido. Helena Sacadura Cabral, referindo-se à calúnia, declara ao: “ Diário
de Notícias”: “ Em Portugal há uma longa tradição de
murmúrio, de inveja, de cobiça e de preguiça, também.
Os valores raramente são reconhecidos e os inteligentes constituem o repasto ideal para a calúnia.” - “ O
Dia” – 09/09/02. A calúnia costuma andar de braço
dado com a inveja. Sempre que se alcança, em qualquer profissão, lugar de destaque, logo surge o boato
mesquinho - “o dizem…que dizem…”
Mesmo entre figuras da ciência, a inveja, existe. É conhecida a disputa ridícula entre dois lentes de Coimbra: o Brites e o Ferrer, no final do século XIX, por
antagonismo de doutrina. Entre os intelectuais, há o
costume de criar “ capelinhas”, por ideologias.
Chianca Garcia, disse ao “ Século” (18/01/1959,) depois do sucesso do filme: “ A Aldeia da Roupa Branca”,
teve que ir para o Brasil, porque sentia má vontade de
muitos, de a excluir das “ capelinhas” e de contratos.

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

Criada a tertúlia, cria-se a “ capelinha”, elogia-se mutuamente; se o neófito pretende ingressar no reduto,
logo é corrido, a não ser que tenha “ padrinho forte”,
na “ capela”. Que o digam os que se iniciam na difícil
e ingrata Arte das Letras, a dificuldade que sentem em

CRÓNICA

serem acolhidos. Os próprios editores, em geral, sofrem do mesmo mal.
O medo de serem destronados do pedestal, que elegeram, leva-os apartar todos, que podem vir a fazer-lhes
sombra.
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AÇORIANOS NO MUNDO

Candidato do Conselho da Diáspora Açoriana
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Born in Montréal, Québec, Canada in 1978, Victor
Faria moved with his parents to the suburb of Laval in
1981. There, there was a bubbling Portuguese community called Association Portuguesa de Laval, which was
gathering in what was called A Casa Branca. The main
ambition of this association was to build a Portuguese
Church that would allow to covey the Portuguese culture
and traditions (but mainly Azorean, as it was 90% constituency of the members). The Nossa Senhora de Fatima
de Laval church was built in majority with the volunteer
work of the fearless Azorean immigrants, then inaugurated in 1985. Victor participated in many community
events: from dancing in the Grupo Folclorico Estrelas
do Atlantico, from ages 5 to 14, undertaking Portuguese
school from grade 1 to 6, becoming president of the local
Portuguese youth group at the age of 14 and then becoming trombonist for the Filarmonica do Divino Espirito
Santo de Laval from ages 14 to 27.
More recently, Victor was president of the same philhar-

É

difícil acreditar que haverá mais
um conselheiro na comunidade
em Montreal. Mas, sim, haverá
mais um conselheiro do Conselho da Diáspora Açoriana.
O QUE É ESTE BICHO DE SETE CABEÇAS?
Simples...
"O desenvolvimento do projeto do SITE “Açorianos no
Mundo” surge no seguimento da publicação do Decreto
Legislativo Regional n.º 18/2019/A , de 5 de agosto, que
cria o Conselho da Diáspora Açoriana (CDA), e que institui, na sua alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, que o CDA
será constituído, para além de outros membros, pelos
“conselheiros representantes das diversas áreas geográficas da diáspora açoriana”.
Estes conselheiros serão responsáveis por representar
e defender os interesses das suas comunidades junto do
Governo da Região Autónoma dos Açores. No total, neste processo eleitoral, regulamentado por portaria do Governo dos Açores, serão eleitos dezanove Conselheiros da
Diáspora Açoriana, por um mandato de 4 anos".
COMPOSIÇÃO DO CDA
"O Conselho da Diáspora Açoriana é presidido pelo
Presidente do Governo Regional dos Açores e, no total, integra trinta e seis membros, nomeadamente:
• O membro do Governo Regional com competência em matéria de emigração e comunidades
açorianas;
• Três representantes da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores;
• Dezanove representantes eleitos da diáspora açoriana;
• Um representante do Conselho Mundial das Casas dos Açores;
• Os diretores regionais com competências nas
áreas da emigração e comunidades, da solidariedade social, do emprego e da qualificação profissional, da cultura, do turismo e dos incentivos;
• Um representante da SDEA – Sociedade para o
Desenvolvimento Empresarial dos Açores;
• Um representante da Associação de Municípios
da Região Autónoma dos Açores;
• Um representante das associações de emigrantes
com presença e atividade na Região Autónoma
dos Açores;
• Um representante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas;
e
• Um representante do Conselho das Comunidades Portuguesas.
Aqui quero vos apresentar o único candidato para o
Quebeque, mas, de alta qualidade e que já é bastante
conhecido na comunidade portuguesa de Montreal
e de Laval.
Nome: Victor Faria
Nacionalidade: Canadá
Profissão: Sales and Marketing Manager
"It is with great ambition that I seek to present my candidacy as representative of Québec for the elections of the
Azorean Diaspora Council. I have been involved with
the Portuguese communities of Montréal and Laval (in
the Province of Québec, Canada) since the age of five. I
have seen these communities grow, flourish and echo the
Azorean cultures on so many fronts. Resulting from the
ambition of our immigrant elders (fearless workers where everything was possible), they have created a beautiful
local diaspora of sights, sounds, smells, flavours and me-

mories that are signatures of our heritage. Unfortunately,
as these elders started to withdraw, many cultural beacons might have also been fading. From great challenges, comes great opportunity. Our generation must learn
from our elders, record their memories and transmit the
knowledge and passion of this beautiful culture that we
share.
More specifically, I will seek to leverage all my contacts
and community assets (halls, churches, restaurants, businesses, entrepreneurs, professionals, clubs, groups, Casa
dos Açores, folklore groups, philharmonic bands, radio,
social media, etc) to find opportunities to bring the community together. I will seek to provide ways to preserve
the current cultural assets all in the while working to provide new innovative ways to keep the Azorean heartbeat
in the incoming generation while ensuring that it shines
brightly and proudly.
As a member Azorean Diaspora Council I feel It will be
my responsibility to serve as an important link to express
the ambitions and concerns of the local Azorean community while, on the other hand, echo the voice of Governo Regional do Açores and the beautiful involvement it
wants to have with all it’s communities around the globe.
Not only do I feel that I possess all the attributes to properly fulfill this role but, more specifically, I feel I have the
passion and drive to serve our beautiful culture.

monic from 2011 to 2016. Under his tenure, the band
accomplish many feats, starting from the relocation of
the band to the Casa dos Açores do Quebeque, to recording it’s first and only CD. The band had the pleasure
to resonate in many other Portuguese communities, like
Brampton and Kingston Ontario as well as Fall River,
Massachusetts. Victor was also council member for the
Missao Nossa Senhora de Fatima in 2019.
Victor holds an undergraduate degree in chemical engineering from the École Polytechnique de Montréal and
an MBA from the John Molson School of Business. He
works for the largest Canadian integrated energy company, Suncor, as Asphalt Marketing Manager.
Happily married to Julie Pereira, also from Azorean
descent, she is Artistic Coordinator for the Grupo Folclorico e Etnografico Estrelas to Atlantico. They have two
beautiful children that speak Portuguese and that are
proud to maintain the Azorean culture".
Victor Faria é o único candidato no Quebeque, e fará
um excelente candidato e conselheiro para a nossa comunidade. Não devemos esquecer que a candidatura
foi de 1 de abril até ao dia 10 de abril e que do 17 de
abril até maio será a campanha eleitoral decorre de 15
de abril até ao 15 de maio e as votações realizam-se de
20 a 24 de maio, na plataforma "Açorianos no Mundo".

Sim, haverá um jornal comemorativo mas
as comemorações principais serão virtual

É

com muito entusiasmo que o jornal A Voz de
Portugal vai festejar domingo os seus 60 anos
de vida em modo virtual.
Tivemos 10 evento para realizar o que a comunidade
não está a fazer. Tentamos fazer mexer a comunidade
aqui e lá, promovendo artistas e não só.
É normal de não agradar todos e não ajudar todos.
Estes 10 eventos foram para dar ideias a nossa comunidade e as comunidades através do mundo que
Montreal não está parada como todas as outras. Muitas comunidade tem inveja de tudo o que estamos a
criar. Muitos apanharam as nossas ideias e vão as fazer também o que tínhamos feito. Estas festividades

dos 60 anos não eram supostas ser assim. Em 2020,
mais precisamente em Fevereiro de 2020 tivemos uma
reunião. Projectos não faltavam e ideias fresquinhas
e inovadoras foram apresentadas. Um fogo nos olhos
de cada um de nós estava para realizar um momento
inesquecível e memorável para a nossa comunidade.
Tudo isto foi esquecido quando esta pandemia invadiu as nossas vidas. Domingo haverá um espectáculo
único que será diferente de todos os eventos, espero
que todos vão gostar. E, sim, haverá um jornal comemorativo para o 25 de Abril.
Estejam atentos e inscrevem-se no grupo de A Voz
de Portugal no Facebook.
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Visões fascinantes
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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 de
forma livre. 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 um pouco febril e
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 pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e
intrigas! Saúde: Poderá sentir-se debilitado. Cuide melhor
da sua alimentação. Dinheiro: Procure nunca desistir dos seus
objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência.
Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar
discussões com os seus familiares mais chegados. Falem
sobre os problemas que vos preocupam.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, mas atenção ao stress
acumulado.
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 seus sonhos e fantasias.
Nunca desista de ser feliz!
Saúde: Faça um exame ótico. Pode andar com problemas de
visão.
Dinheiro: Poderá receber uma promoção profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Seja mais prudente para não criar mal-entendidos
com o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo pois será

feliz!
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. Não ponha de
parte aqueles que ama, cuide deles com carinho.
Saúde: Cuide melhor do seu sistema digestivo.
Dinheiro: Esteja atento às novidades no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: O ciúme é uma característica que deve moderar.
Combata as suas fraquezas e fortaleça as suas virtudes.
Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista.
Dinheiro: Tente conter-se um pouco 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 de modo
mais carinhoso.
Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção que tanto
necessita.
Dinheiro: Procure ter maior lucidez no domínio financeiro.
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: Controle melhor a sua tensão arterial.
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, principalmente
quando a maneira de agir dele difere da sua.
Saúde: Tendência para sentir dores de cabeça.
Dinheiro: Estabeleça prioridades e organize melhor o seu trabalho.
Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46
PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Evite conflitos familiares, tente acalmar uma
situação delicada.
Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa.
Dinheiro: Concentre-se mais no seu trabalho e naquilo que tem
para cumprir.
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

L

i, com agrado, o livro da minha conterrânea Maria José
Gouveia, intitulado “O que
viste, Maria?”, enriquecido com abundantes descrições colhidas da mística alemã Anna Emmerich, do século XVIII e beatificada em 2004, por
João Paulo II.
Nunca ouvira antes falar dela, pelo que levado pela
curiosidade, procurei conhecer um pouco da vida
de Anna Emmerich, que nasceu em 1774, na aldeia
de Flamske, perto de Coesfeld, atual Alemanha e
que desde que frequentara a escola primária se notava que ela possuia alguns dons especiais que Deus
lhe dera.
Como sabemos, as visões não são dogmas do catolicismo, mas têm um valor real porque, como escreveu o eminente Cardeal Ratzinger, hoje o Papa
emérito Bento XVI, “as visões têm uma força de
presença tal que equivalem à manifestação externa
sensível, ou seja uma experiência religiosa interior,
o que não significa necessariamente um delírio, mas
é subjetivo”.
Li muitos pormenores da infância da criança e do
jovem Jesus, que me fascinaram, dado que os Evangelhos são parcos na descrição do chamado tempo
oculto do Messias, pelo que o que Anna Catarina
nos conta nas suas visões ajudam-nos e contribuem
para interpretarmos com mais acuidade aquilo que
os discípulos do Mestre nos ensinaram.
Anna Emmerich distinguia com facilidade os objetos sagrados de profanos, reconhecia e determinava com exatidão as relíquias dos santos e tocando-as
conseguia ver como tinha sido a vida, a obra e os
sofrimentos de cada um deles.
Em êxtase, ela descortinou incríveis pormenores,
ao experienciar, ao longo do tempo, sobre toda a
vida e paixão de Jesus Cristo e da Virgem Maria, que
ainda impressiona todos os que os leem, ao ponto

das suas visões terem inspirado o famoso realizador de cinema Mel Gibson, na produção do filme "A
Paixão de Cristo", em passagens descritas no livro
“A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo”.
Anna Catarina Emmerich deixou-nos relatos dos
trabalhos dos Apóstolos, da propagação da Igreja, muitos factos descritos no Velho Testamento e
também de eventos futuros, pelo que muitas personalidades do movimento de renovação da Igreja,
no início do século XIX, desejaram conhecê-la pessoalmente. O escritor Clemente Brentano, em 1818,
visitou-a todos os dias durante cinco anos, com o
objetivo de anotar as suas visões que mais tarde publicou.
A partir de 1813, Anna Catarina recebeu os estigmas de Cristo, cujas dores já vinha sofrendo há
muito mais tempo deixando-a acamada. O facto de
ter as chagas não podia ficar escondido, pelo que
o vigário mandou chamar um jovem médico, chamado Dr. Francisco Wesener, que de tão impressionado se dedicou ao seu tratamento, durante onze
anos, registando ele também num diário tudo o que
presenciou daquela mística cristã.
Eu fiquei deveras impressionado com o facto de
Anna Emmerich ter localizado nas suas visões onde
se ficava a casa de Nossa Senhora e nunca tinha estado em Éfeso, e de facto, naquela altura a cidade
ainda não tinha sido escavada; mas as visões contidas em A Vida da Virgem Maria foram usadas
durante a descoberta da Casa da Virgem Maria, o
suposto lar de Nossa Senhora antes da sua Assunção
ao céu, localizado numa colina perto de Éfeso, conforme descrito por esta mística alemã.
Em 1881, um padre francês, o Abbé Julien Gouyet
usou as informações de Emmerich para procurar a
casa em Éfeso e encontrou-a com base nas descrições. Ele não foi levado a sério a princípio, mas a
irmã Marie de Mandat-Grancey persistiu até que
outros dois padres seguiram o mesmo caminho e
confirmaram a descoberta.
Sobre este fenómeno, o Cardeal Ratzinger diria
“que é patente em todas as grandes visões dos Santos que as imagens por eles delineadas não são de
modo algum mera expressão da sua fantasia, mas
fruto duma perceção real de origem superior e íntima”.
Uma leitura dos impressionantes relatos deixados
por Anna Catarina Emmerich pode ajudar-nos a
entender um pouco mais sobre a vida do Homem
Deus que incarnou e esteve fisicamente entre nós
durante trinta e três anos.
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GUIA DO CONSUMIDOR

CRUZADAS

Um serviço sensacional para a comunidade
Agências de viagens

Mercearias

Seguros / Financeiros

Renovações

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

RBQ: 5599469301

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

4057 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

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

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

SEGUROS

SUDOKU

9 6

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

PLANO POUPANÇA

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Padaria

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

Doença Grave - Reforma - Investimentos
- REER-CELI
Invalidez | Vida

Contabilista

Importador

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Notários

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

60 anos
ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

HORIZONTAIS: 1. «Não há Entrudo sem lua nova, nem (...) sem lua cheia».
Muito zangado (popular). 2. Bater as asas. Jogo estratégico para tabuleiro,
com origem na antiga China. Plural (abrev.). 3. Um prazer de quem gosta de
livros. Canal subterrâneo (minas). 4. Autores (abrev.). Que se faz num dia ou
de dia. 5. Botequim. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia
de grande. 6. Segundo estudo, comer este alimento, pelo menos uma vez
por semana, ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas. 7. Campesino.
Obra de malha com desenhos. 8. Governador árabe. Na mitologia grega,
deus dos rebanhos, das campinas e dos bosques. Possui. 9. Sigla de «Save
Our Souls». Não nítido. 10. Exército. Tornar são. 11. Pele com lã de animal
lanígero. Caule. VERTICAIS: 1. Anteparo para resguardar os olhos da claridade. Colheita parcial do mel nos cortiços. 2. Rua de jardim ou parque. Veia
cómica. 3. Ente. 2I/(…), o primeiro cometa interestelar a visitar-nos. 4. Cálcio
(s. q.). Extrair. Parlamento Europeu. 5. Reza. Lista. Um certo. 6. Símbolo do
rad (Física). Presidente da República. 7. Terá 51 quilómetros em ecovias
para caminhar, correr e pedalar junto dos rios Ave e Selho. 8. Descompostura (fig.). Matemática (abrev.). 9. Onde foi descoberta uma nova espécie
de dinossauro com cerca de 80 milhões de anos, o Llukalkan aliocranianus.
10. Long Play. Sódio (s. q.). Pequena porção de líquido (fig.). 11. Esperteza
(fig.). Galanteio.

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

T.: 514.668.6281

60 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
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3
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5 8
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Massada de Maruca

INGREDIENTES:
1 embalagem Lombos de Maruca; 1 cebola; 1 alho;
1 colher de sopa de Alho Francês; 1 colher de sopa
de Cenoura; 1 colher de sopa de polpa de Tomate;
1 fio de azeite; 1 colher de chá de Pimentão Doce;
1 colher de chá de Ervas de Provence; 1 colher de
chá de Açafrão das Índias; 2 grãos de Cravinho; 1
pitada de Cominhos; 2 ou 3 tiras de Pimento; Ervilhas; Coentros; 800 ml de água; Sal e Pimenta qb.;
Massa Cotovelos; Salsa para decorar.

MODO DE PREPARO: 1. Colocar a cebola, o
alho, o alho francês, a cenoura, a polpa de tomate,
o azeite e triturar. Levar ao lume e refogar durante
uns minutos. 2. Adicionar os lombos de Maruca, o
pimento, a água, o sal e as especiarias. 3. Colocar
a tampa e deixar cozer cerca de 15 min em lume
médio. 4. Com um garfo lascar os lombos. 5. Adicionar a massa, as ervilhas e mais água,se necessário. 6.
Deixar cozinhar 10 min,desligar o lume, decorar com salsa picada e servir.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

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

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

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

Precisa-se de uma senhora para trabalhar
como secretária 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.

Hymie 438-728-1346

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

VA

Varina
Aluminum Inc.

Precisa-se de homens
para trabalhar
numa fábrica
de alumínio
Tel.: 514-362-1300

Paysagiste CMC companhia em "pavé-uni" procura
funcionários, pessoas com experiência ou alguma experiência em "pavé-uni". Se possivel com carta de condução. Salário segundo experiência
CONTACTE-NOS MARCO 514-516-2139 OU
paysagistecmc@gmail.com

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
Empresa de construção civil precisa de empregados com ou sem experiência. Salário inicial 30$/
hora com possibilidade
de obtenção do cartão CCQ.
David: 514-863-1862
Ou por email: david@couvreuram.com

Precisa-se de uma costureira a tempo
parcial com experiência para
uma lavandaria.
438-820-8332
Precisa-se de padeiro com experiência para uma
Padaria em Laval. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

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

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
EMPREGOS

INSTALADOR DE RELVA ARTIFICIAL

"SYNTHETIC EXPERTS" está a procura de
3 Técnicos/Instaladores de Relva Sintética a
Tempo parcial. Experiência não exigida: treinamento oferecido e pago pela companhia.
TAREFAS E QUALIFICAÇÕES
- Escavação; Trabalho com um carrinho de
mão; Nivelamento usando um ancinho; Corte
e instalação de relva 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

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

ANEDOTAS DO DIA

SENHA DO WIFI
Cheguei agora no bar:
– Por favor, qual é a senha do WiFi?
– Tem que comprar uma coisa antes, responde.
– Tá, me dá uma cerveja.
– Pode ser Heineken?
– Claro. Quanto?
– 20 reais.
– Feito. E a senha?
– 'tem que comprar uma coisa antes', sem espaço,
tudo minúscula.
MA-MA-MA-MAIS…
Um certo dia o gago vai num restaurante e pede o almoço. Em seguida o garçom chega com várias bandejas e começa a servir. O garçom lhe serve verduras e
o gago diz:
– Ma-ma-ma-mais…
O garçom coloca mais verdura no prato e o gago continua: – Ma-ma-ma-mais…
Quando não cabia mais verdura no prato do gago, o
garçom disse:
– Será que agora está bom?
E o gago: – Ma-ma-mais eu nã-nã-não gosto de verduras!

ALUNO CHINÊS
O Aluno Chinês confuso pergunta ao seu mestre:
– Mestre Shi, por que todos os chineses parecem
iguais?
E o mestre respondeu:
– Eu não sou o mestre Shi.

LAZER
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'OS SIMPSONS'. A SÉRIE MAIS LONGA DE SEMPRE FICARÁ AINDA MAIOR
Esta segunda-feira, dia 19, celebra-se aquela que é uma das séries mais longas e conhecidas de todos os tempos. Hoje é considerado o Dia
Internacional de ‘Os Simpsons’, série que estreou em 1989 e continua a ser vista como um verdadeiro fenómeno de ‘pop culture’. A série criada
pela Fox está disponível para ver na íntegra no Disney+, com todas as 31 temporadas a estarem no serviço de streaming para consumo imediato.
Mais ainda, diz a Deadline que os produtores confirmaram recentemente que pretendem continuar a produzir novos episódios da famosa família
de Springfield. Além da 32ª temporada (ainda a decorrer), os fãs poderão contar com mais duas temporadas. Com tantos episódios ainda pelo
caminho, os fãs continuarão a ter motivos para, quem sabe, continuarem a encontrar previsões para acontecimentos futuros.

FALCÃO E O SOLDADO INVERNAL
AMARRA TRAMAS E SE PREPARA
PARA FINALE GRANDIOSO

Chegando na reta final, Falcão e o Soldado
Invernal tomou a curiosa decisão de encerrar
certos arcos principais no penúltimo episódio.
Lançado sexta-feira passado, “Verdade” amarrou
algumas das várias pontas deixadas em aberto

'Mariza Canta Amália' nomeado
para prémios da revista Songlines

M

ariza, que já venceu este galardão em 2019
com o disco 'Mariza', está nomeada na
categoria de 'Melhor Álbum Europeu' ao
lado de Damir Imamovic, da Bósnia-Herzegovina,
com o álbum 'Singer of Tales', Sam Lee, do Reino
Unido, com 'Old Wow', e das francesas Cocanha,
com 'Puput'.

Os prémios de música da revista Songlines pretendem "celebrar a extraordinária quantidade de talento
musical ao redor do mundo", segundo a revista inglesa.
No disco 'Mariza Canta Amália', a intérprete gravou
dez temas do repertório da diva, entre eles, 'Gaivota',
'Estranha Forma de Vida', 'Com que Voz', 'Fado Por-

Em comunicado difundido pela editora de Mariza, a
cantora afirma ser uma "honra" esta nomeação, tendo
em conta a "variedade de talentos de todo o mundo"
nomeados.

tuguês', 'Povo que Lavas no Rio', ou 'Foi Deus', com
arranjos do músico Jaques Morelenbaum que já colaborara com ela em 'Transparente'.

ao longo dos capítulos anteriores. O maior deles
é a decisão de Sam Wilson em, enfim, aceitar o
manto de Capitão América - não sem antes retomar a discussão racial aberta anteriormente.
O quinto episódio começa logo após os chocantes eventos que encerraram o anterior. John
Walker foge desesperado e perdido até ser confrontado por Sam e Bucky, que finalmente concordaram em pegar o escudo de volta. Após um
confronto que aproveita o máximo das habilidades dos personagens, com destaque para o
quanto o supersoro auxiliou John a aguentar porrada, acontece o lógico: os mocinhos vencem e
recuperam o artefato manchado de sangue. Essa
luta inicia a jornada para que o Falcão finalmente
se torne o novo Capitão.
Essa transformação fica clara logo na cena seguinte. Após uma conversa com o tenente Torres,
Sam abre mão das asas do Falcão e leva o escudo consigo. Certamente abalado por enxergar
o mal que esse manto pode fazer em mãos erradas, ele decide fazer algo a respeito. A próxima
parada em seu trajeto não poderia ser outra se
não visitar Isaiah Bradley, último homem negro a
exercer o papel de Capitão América, e que sofreu
consequêncais terríveis por causa disso.
Numa conversa comovente, Bradley conta o
restante de sua história para Sam Wilson num
misto de desabafo e aviso para que o amigo não
fazer o mesmo caminho que ele passou antes.
Assim como nos quadrinhos, a origem da personagem ecoa várias das feridas da população
negra dos Estados Unidos, como o Estudo de
Tuskegee, o injusto sistema prisional e o apagamento de suas histórias. Após anos de injustiças
que causaram marcas profundas, é fácil entender por que ele tem uma opinião tão forte sobre
por que Sam não deveria aceitar esse fardo.
Com tantas histórias correndo em paralelo, Falcão e o Soldado Invernal tomou a sábia decisão
de não esperar o episódio final para encerrar
algumas delas. A principal foi a prisão do Barão
Zemo pelas Dora Milaje. O vilão, que usou Bucky Barnes para cometer assassinatos e dividir
os Vingadores em Capitão América: Guerra Civil,
é levado preso num momento que subtilmente
define a jornada do Soldado Invernal. Após anos
com medo de não conseguir controlar-se, ele
toma a decisão de não matar, mostrando que seu
lado assassino ficou no passado e provando isso
a Zemo, que constantemente o fazia ter dúvidas
sobre sua nova índole.
Outro fecho é na relação de Sam com a sua
família. Após uma discussão cortante no primeiro
episódio, em que sua irmã Sarah o acusa de ter
se alistado no exército e seguido carreira heróica
apenas para fugir, ele volta para casa e faz as
pazes com ela e seu passado.
Por outro lado, é claro que a série deixou
surpresas para a finale e que promete ser explosivo.

Roberto Benigni recebe Leão
de Ouro de carreira em Veneza

R

oberto Benigni, 68 anos, é "uma figura de
referência inigualável e sem precedentes no
panorama das artes performativas italianas",
que se destacou desde a estreia "pela abordagem inovadora e irreverente às regras e tradições", sublinhou
o diretor do festival, Alberto Barbera, justificando a
escolha do prémio de carreira.
Benigni, que sobressai no domínio da comédia, começou o percurso artístico nos anos 1970, no teatro e
na televisão. Na altura, no pequeno ecrã, entrou na série "Onda Libera", suspensa por causa de um momento escatológico alvo de censura, e "L'altra domenica".
No final daquela década estreou-se no cinema como
ator, no filme "Berlinguer, I love you" (1977), de Bertolucci. "Tu mi turbi", de 1983, representa a estreia de
Benigni como realizador e regista a entrada em cena
da atriz Nicoletta Braschi, companheira de vida e protagonista de outros filmes que rodou. Para o festival de
Veneza, Roberto Benigni brilha em todos os registos,
seja no teatro, cinema ou televisão, "graças à sua exuberância e impetuosidade, à forma generosa com que
se relaciona com o público e à alegria apaixonada, que
é talvez a mais original imagem de marca da sua obra".
"A vida é bela", filme que rodou e interpretou em
1997, versando sobre o Holocausto, será um dos me-

lhores exemplos desta descrição do festival de Veneza.
No filme, Benigni interpreta um judeu que recorre a
todas as estratégias imaginativas para proteger e iludir o filho dos horrores de um campo de concentra-

ção nazi, um papel que lhe valeu um rol de prémios
internacionais, entre os quais o grande prémio do júri
de Cannes e o Óscar de melhor ator. O festival de Veneza recorda que "A vida é bela" ainda é o filme mais
popular do cinema italiano, somando 9,7 milhões de
espectadores. Federico Fellini, Jim Jarmusch, Woody
Allen e Matteo Garrone são três dos realizadores com
quem Benigni também trabalhou como ator.
A 76.ª edição do festival de Veneza decorrerá de 01 a
11 de setembro.
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'LOVE DEATH + ROBOTS' DE REGRESSO À NETLIX
Black Mirror tornou-se uma autêntica sensação entre os aficionados por tecnologia, representando temas de uma forma crítica e por vezes quase
distópico. Se gosta da série britânica sob alçada da Netflix então conhece certamente ‘Love Death + Robots’, uma antologia de animação que teve
agora a segunda temporada confirmada. A primeira temporada de ‘Love Death + Robots’ foi lançada em 2019 e dei rapidamente que falar pela
criatividade e utilização de diferentes técnicas de animação. Pois bem, como pode ver pelo trailer (abaixo) parece que os mesmos princípios se
vão aplicar à segunda temporada. A segunda temporada de ‘Love Death + Robots’ tem data de estreia marcada para o dia 14 de maio, sendo que
a terceira temporada também já se encontra confirmada para 2022.

F1: MAX VERSTAPPEN VENCE o GP IMOLA,
Hamilton Segundo e Norris Terceiro
HÉLDER DIAS
AVP-F1

ma semana dificil a controlar, os sim e os
não no que respeita ao
Grande Prémio do Canadá. Até ao momento em que vos escrevo estas linhas
e ao contrário que algums media o publicaram o GP do Canadá 2021 ainda
não tem a sua sorte bem definida nesta
temporada ou seja a sua realização a
13 de junho.
A sua sorte está no campo da saúde
pública de Montreal, saúde publica do
Quebec e de Otawa por parte do desconfiamento do pessoal da F1, cerca de
1600 pessoas estas entrando ao Canadá
na mesma semana do evento vindas de
Baku, em Azerbaijão. Por outro lado e
uma vez a corrida seja realizada com as
portas fechadas ou seja sem público o
seu promotor Francois Demontier, pede

ri que bateu forte no muro de protecção
do circuito.
Nota de louvor a Williams que conseguiu com Russel e Latifi passarem ao
Q2.Varios foram os pilotos a verem os
seus tempos excluidos por ultrapassarem os limites da pista. entre eles Perez,
Gasly e Latifi.
Lewis Hamilton, Mercedes foi efectivamente o piloto mais rápido, 1 14 411
seg, arrancando assim a sua 99 primeira
posição na linha de partida, seguido do
mexicano Sergio Perez, Red Bull (que
consegue a sua melhor classificação de
sempre) e do seu companheiro de equipa Max Verstappen. Nos dez primeiros
ficaram Charles Leclerc, Ferrari, Pierre
Gasly Alpha-Tauri, Daniel Ricciardo,
McLaren, Lando Norris, McLaren, Valtteri Bottas, Mercedes, Esteban Occon,
Alpine e Lance Stroll, Aston Martin. Impressionante Pierre Gasly que colocou o
seu Alpha Tauri a separar os dois McLaren. Desde 2012 que nao víamos uma

uma ajuda do governo de 6 milhões de
dólares, será que os irá receber? Lembramos os nossos leitores que o Grande
Prémio do Canadá tem o seu lugar bem
marcado nos calendários da FIA até
2029. Quanto a nós, se não for este ano
derivado mais uma vez a esta pandemia
do Covid 19 e seus variantes e se analisarmos o potencial do GP do Canadá
através do mundo, mesmo se um novo
Grande Prémio vem de se ajustar ao calendário de 2022 desta feita em Miami,
nos Estados Unidos da América e com
um contrato de dez anos, não temos
quaisquer dúvidas que outros melhores
anos virão para Montreal.
Mas cá estamos nós para comentar este
Grande Prémio de Imola, (antigo San
Marino) em Itália, a segunda corrida da
época e onde, mais uma vez, a Mercedes e a Red Bull foram os verdadeiros
tenores neste começo de temporada.
Correndo em casa no circuito que tem
o nome de Enzo e Dino Ferrari, Carlos
Sainz, Ferrari não conseguiu passar para
o Q3, repartindo esta proeza com o seu
compatriota Fernando Alonso, Alpine,
Vettel, Aston Martin.
Esta primeira secção classificatória ficou marcada com o vilolento acidente
do japonês Yuki Tsunoda da Alpha Tau-

secção de classificativa tão equilibrada
como esta, hoje em Imola.
Domingo, olhos postos nesta largada
chuvosa, mas porém, antes de relatar
a corrida quero prestar aqui a minha
sincera homenagem ao grande piloto
Ayrton Senna que aqui mesmo neste
circuito e na curva Tamburello, naquele
fatídico dia 1 de maio de 1994 perdia a
vida. "PAZ A TUA ALMA, CAMPEÃO".
Largada lançada e logo na primeira
curva Max Verstappen, Red Bull com
uma manobra astuciosa, deixa para trás
Lewis Hamilton, Mercedes, enquanto
Nicolas Latifi. Williams perde o control
e bate forte, primeiro abandono e entrada do carro de segurança. Vettel com
problema de travões, larga da linha das
boxes. Sérgio Perez, depois de ter neglijado a bandeira amarela é o primeiro da
época a ser penalizado com um "stop
and go" de 10seg.
A 32 volta Lewis Hamilton faz uma
saida de pista (erro de pilotagem) e
bate no muro seguido de um outro acidente desta feita entre Bottas e Russell
que destruindo completamente os seus
monolugares abandonaram a corrida.
Felizmente sem danos corporais mas
provocando a entrada pela segunda vez
do carro de seguranca e corrida inter-

U

rompida, tal o estado da pista.
Impressionante reviravolta de Lewis
Hamilton, Mercedes que recomeçando
a corrida em 14 lugar à 55 volta já é terceiro na corrida!
Vitoria justa de Max Verstappen, Red
Bull, seguido de Lewis Hamilton, Mercedes que mais uma vez impressionou
tudo e todos e Lando Norris, McLaren
que geriu toda uma corrida. "Estou verdadeiramente feliz com a vitoria e agradeco a toda equipa pelo excelente trabalho", disse Max.
Por sua vez Hamilton felicitou, Max e
Lando e estou contente com o resultado
disse Lewis Hamilton. Lando estava tão
feliz que nem acreditava ter sido também o piloto do dia! "Fantástico, feliz
por mim e por todos da equipa", disse
Norris.
O canadiano Lance Stroll, Aston Martin, terminou num brioso setimo lugar,
mas viria a perder este lugar passando
para oitavo com penalização por ter ultrapassado fora da pista, o mesmo sucedeu a Raikkonen que recebeu uma penalidade de 30 seg.

Quem ganhou foi Alonso que fez os
seus primeiros pontos de volta à Formula 1.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen-Red Bull
2-Lewis Hamilton -Mercedes
3-Lando Norris-McLaren
4-Charles Leclerc-Ferrari
5- Carlos Sainz -Ferrari
6-Daniel Ricciardo-McLaren
7-Lance Stroll-Aston Martin
8-Pierre Gasly-Alpha -Tauri
9-Kimi Raikkonen-Alfa Romeo
10-Esteban Occon -Alpine
Próximo encontro a 2 de Maio para o
nosso GRANDE PRÉMIO de PORTUGAL, no circuito Internacional do Algarve em PORTIMÃO.

CRÓNICAS
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QUEM CELEBROU A CERIMÓNIA?
PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

N

aquele Verão quente e húmido
que sempre foi comum nas belas ilhas Açorianas eles não se
encontraram. Seguindo caminhos diferentes pensa-ram liberdades permanentes e duradouras. Por isso,
não viram o sol a esconder-se mais cedo nem a chuva
a chorar lágrimas estranhas que assustaram gentes
e animais. Todos sabem que não é do entendimento
geral a na-tureza rebelar-se, tão nitidamente, contra
coisas esquisitas como o amor entre um homem e
uma mulher. Porque um amor que provoca tais fenómenos num mundo plano e previsível só pode ser
estranho. Pois chegou ao ponto de construir pânicos
nas almas rotineiras fazendo-as acorrer a bruxas e
deuses para que as ajudassem a aplacar a revolta do
sol e da chuva transformando-os, novamente, em fenómenos do quotidiano simples e transparente, porque de todos conhecidos.
Mas o amor simples e verdadeiro, de muitos conhecido mas de poucos consciencializado, tem estranhezas
de modos e efeitos que só a nobreza da alma e a pureza
do corpo e espírito consegue viver e cumprir em tem-pos de facto e de memória.
Eram dois num só. No entanto, num momento fatal,
desejaram separações impossíveis a mando de ecos de
liberdade de vida humana confusa. Decidiram, por
isso, ir procurar outros lugares e vivências que cuidassem de questões criadas na mente para cumprimento de realizações pessoais solicitadas por mundos de
matéria pesada que os chamava da escuridão das suas

perversões. Eram, provavelmente, diabinhos malvados destruidores de alegrias sãs e belas como as que
cuidam dos seres de modo sereno e bom.
Assim foram cumpridos dois anos. Cobrindo esses
mesmos anos, pedras agudas tentaram e, por vezes
conseguiram, ferir mortalmente momentos que tinham parecido inesquecíveis porque impossíveis de
repetir no mundo dos humanos que por norma costuma ser de egoísmos e desertos largos e vazios de calor
e brandura.
Debaixo do sol da ilha, que sorria de flores e mares
translúcidos, a mulher percebeu que aquele tempo que
perfez os dois anos estipulados por um desassossego
artificial, porque não humano de humanidade profunda vinda do coração que não do cérebro racional
e matreiro, tinha criado fantasias e desertos de alma
como lugares de vigor e realização pessoal incutida
por sociedades ditas civilizadas. Compreendeu que o
tempo era de retorno ao amor puro e belo que deixara
cair, qual lenço de donzela, no interior da ilha serena
onde as camélias brotavam, com trejeitos femininos e
doces, para amantes se abraçarem vivendo felicidades
impossíveis de descrições romanescas, ou outras, dada
a incapacidade que as letras têm de se organizarem em
palavras que reproduzam sentimentos profundos, verdadeiros, sólidos e sentidos.
Não foram necessários aparelhos de ligações, simples
ou sofisticados, para tal encontro. O homem tinha ficado à espera, simplesmente à espera. E ela regressara
aos seus braços, à sua alma que dali não saíra. E continuaram o que nunca tinha sido interrompido apesar
do tempo de dois anos que ela contara e que ele esquecera. Amaram-se sobre a terra molhada; amaram-se à
luz da lua que se escondeu, na sua sabedoria eterna,

defensora ela daqueles que recusaram o mundo para
cumprir desígnios de amor eterno. Na costa Norte da
ilha, em cabana de madeira ornada de flores e árvores
pelas mãos dele plantadas, com carreiros de pedrinhas
brancas calmamente colocadas pelos dois entre beijos
prolongados, que queimavam e suscitavam outras manifestações de afecto, viveram longe do mundo a que já
não pertenciam. Fora esta a decisão tomada pelos dois
que se estavam cumprindo num só.
Homens gritaram às portas a dizer as suas razões; padres e beatas esconjuraram aquela pequena e florida
casa como antro de amor perdido; crianças, de coração desviado por moral comum, atiraram pedras que
se recusaram a entrar em tão nobre palácio. Ninguém
conseguiu penetrar num mundo que não consentia senão serenidade e beleza.
Cá fora o interesse foi definhando. Estava sendo devastado pela imoralidade, o compadrio e a miséria da
vida da matéria e dos prazeres da carne e do dinheiro. Poucos compreendiam o valor do imaterial e do
belo. Continuaram a fazer exposições medíocres e a
escrever livros sem alma vendidos aos milhares a indivíduos que acorriam aos lançamentos para que a
sua fotografia viesse a público em revistas de ocasião.
Entretidos com o hoje, pleno de vaidades inúteis, foi
com surpresa que leram a notícia vinda a público em
grandes letras no principal jornal da ilha: “Com oitenta anos de idade, M. e R. casaram na cabana no Norte
da ilha. De branco vestida, a noiva era a imagem da
maior felicidade que os homens jamais viram; o noivo
amparava-se no ombro da mulher que tanto o amava.”
Celebrou a cerimónia: Deus.

A ENTREVISTA DE JOSÉ SÓCRATES
HÉLIO B. LOPES

heliobernardolopes@gmail.com

Jornalista em Portugal

S

ó hoje consegui encontrar um
mínimo de tempo para abordar a infeliz entrevista que José
Sócrates concedeu, nesta recente quarta-feira, à 24,
onde foi entrevistado por José Alberto Carvalho.
Não creio que alguém possa considerar que a entrevista teve um ínfimo de utilidade com vista a escla-

recer o que quer que fosse. Objetivamente, nada de
novo surgiu em termos de uma luz sobre o imenso
que já foi escrito e dito sobre este caso, mormente
pelo próprio José Sócrates. Em todo o caso, há algumas considerações que se podem fazer ao redor do

que se pôde apreciar nesta entrevista.
Em primeiro lugar, a entrevista foi de uma completamente nula utilidade, dado que nada permitiu esclarecer. O que se sabia, correta ou incorretamente, é o
que hoje se continua a saber. Em segundo lugar, não
entendo que o modo de abordar os temas por parte de
José Alberto Carvalho tenha sido o adequado. O que
seria natural seria colocar questões que pudesse considerar importantes, mas deixando ao entrevistado,
depois, o tempo necessário para responder às referidas
questões. E, em terceiro lugar, será realmente interessante que os nossos canais televisivos
se determinem a tentar entrevistar o
nosso concidadão Carlos Santos Silva,
tal como diversos outros que surgem
no processo da Operação Marquês,
embora seja duvidoso que aceitem
tais convites. Acontece, todavia, que,
no meio de tudo isto, há um dado que
não pode escapar aos mais atentos: os
nossos jornalistas só parecem preocupar-se com José Sócrates e a Operação Marquês, deixando cabalmente
de lado, por exemplo, o que o juiz Ivo
Rosa, num destes dias, expôs à TSF
ao redor da distribuição dos processos no Tribunal Central de Instrução
Criminal. É sem espanto que se acompanha a Circulatura do Quadrado, tal
como o Eixo do Mal, ou O Último Apaga a Luz, ou o
diálogo entre Marçal Grilo e Nobre Guedes, mas sempre sem que seja abordada esta recente revelação do
juiz Ivo Rosa.
Com um pouco de perspicácia, percebe-se que nem

Fernando Medina, ou Ana Gomes, ou Ana Catarina
Mendes se preocuparam, infimamente, com esta revelação feita por aquele juiz. Ninguém, na nossa grande comunicação social, se determinou a pegar nesta
revelação do magistrado. Nem o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa nos veio agora dizer que é essencial
que se apure, de um modo independente, o que existe
de verdade nas revelações feitas à TSF por Ivo Rosa,
mormente doendo a quem tenha de doer.
Por fim, algumas ideias minhas. Em primeiro lugar,
será bom que os dirigentes do PS sigam o que desde
sempre foi o lógico, ou seja, nem acusarem José Sócrates, nem lhe passarem um atestado de inocência. É
essencial que o Sistema de Justiça, com os seus mil e
um defeitos, faça o seu trabalho.
Em segundo lugar, convém que Ana Gomes compreenda que, mesmo que o PS a tivesse apresentado
como candidata ao Presidente da República, nunca os
eleitores do PS iriam entregar-lhe o seu voto. O resultado em nada diferiria do que se veio a ver. De resto,
Ana Gomes é vista com graça, e tolerada nas mil e uma
tomadas suas de posição, mas os portugueses nunca
lhe entregariam um tão alto cargo.
E, em terceiro lugar, seria muitíssimo bom para o
funcionamento normal de toda a nossa vida política
que José Sócrates deixe de por aí andar a apresentar
a ideia da sua cabal inocência, porque tal de nada lhe
irá servir. Seja porque não venha a ser condenado, seja
pelo contrário. Há muito os portugueses, na sua grande maioria, deixaram de lhe dar a sua atenção. E é por
isso que a entrevista foi um tempo de antena sem lógica. Mesmo que possa ter tido uma grande audiência,
que, a ser assim, só se terá ficado a dever ao espetáculo
que as suas intervenções sempre comportam.

DESPORTO
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Tottenham despede Mourinho

A

imprensa inglesa já tinha adiantado que
Mourinho estava de saída, depois de ter sido
chamado para uma reunião na manhã desta
segunda-feira, e o Tottenham não demorou muito a
confirmar a saída do técnico português.
«O José e a sua equipa técnica estiveram connosco
durante alguns dos nossos períodos mais desafiantes
enquanto clube. O José é um verdadeiro profissional,
que mostrou enorme resiliência durante a pandemia.
A nível pessoal gostei de trabalhar com ele e lamento
que as coisas não tenham corrido como ambos projetámos. Ele será sempre bem-vindo aqui, e gostaríamos
de agradecer-lhe e à equipa técnica pelo contributo»,
refere o presidente, Daniel Levy.
Esta decisão surge a seis dias da final da Taça da Liga,
que os Spurs vão disputar com o Manchester City.
Mourinho deixa o Tottenham na sétima posição da
Premier League, sendo que a época anterior foi concluída na sexta posição. Os Spurs foram eliminados
na quinta ronda da Taça de Inglaterra, tal como em
2019/20, e caíram nos oitavos de final da Liga Europa,

PTS J

frente ao Dinamo Zagreb.
José Mourinho estava no cargo desde novembro de
2019, altura em que substituiu Mauricio Pochettino.
Para já o treino será comandado por Ryan Mason, mas
o Tottenham promete mais informações posteriormente.

Benfica mantém-se contra Superliga

O

Benfica mantém-se contra a criação de uma
Superliga, disse esta segunda-feira à agência
Lusa fonte oficial dos encarnados.
Questionada pela Lusa, a mesma fonte recordou a
posição defendida pelo clube, em novembro de 2020,
pelo administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, em entrevista ao portal Off the Pitch, reconhe-

1-Sporting
2-FC Porto
3-Benfica
4-SC Braga
5-Paços de Ferreira
6-V. Guimarães
7-Santa Clara
8-Moreirense
9-Portimonense
10-Gil Vicente
11-CD Tondela
12-Rio Ave
13-FC Famalicão
14-Belenenses SAD
15-Boavista
16-Marítimo
17-Farense
18-Nacional

66
60
57
54
44
35
35
34
29
28
28
28
27
27
25
24
22
21

RESULTADOS

16/04 Boavista 2-0 Paços de Ferreira
Farense 0-1 Sporting
17/04 Moreirense 2-3 CD Tondela
Guimarães 1-0 Santa Clara
Belenenses SAD 2-0 Marítimo
Benfica 1-2 Gil Vicente
Rio Ave 0-0 SC Braga
18/04 Famalicão 0-1 Portimonense
Nacional 0-1 FC Porto

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V

20
18
17
17
13
10
10
8
8
8
8
6
6
5
5
7
5
5

E

6
6
6
3
5
5
5
10
5
4
4
10
9
12
10
3
7
6

D GM GS

0
2
3
6
8
11
11
8
13
14
14
10
11
9
11
16
14
15

48
55
48
47
33
30
33
26
30
25
25
22
27
15
29
22
24
24

13
24
17
27
30
35
29
32
31
33
42
31
38
24
40
38
35
44

28ª JORNADA

20/04 P. Ferreira 15:00 Farense
21/04 Santa Clara 10:30 Moreirense
Marítimo 12:00 Rio Ave
SC Braga 14:00 Boavista
Sporting 16:15 Belenenses SAD
22/04 CD Tondela 15:00 Nacional
Gil Vicente 17:00 Famalicão
Portimonense 14:00 Benfica
FC Porto 16:00 Guimarães

MELHOR MARCADOR

cendo que um convite para a integração seria difícil
de recusar.
«A minha opinião é contrária, mesmo que o Benfica
fosse um dos clubes representados na SuperLiga europeia. Se acontecer [o convite] quase nem é preciso
pensar, mas preferia que não acontecesse», disse, na
altura, Domingos Soares de Oliveira.

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

PTS
1-Estoril Praia
2-FC Vizela
3-GD Chaves
4-Académica OAF
5-Feirense
6-FC Arouca
7-FC Penafiel
8-Casa Pia
9-Benfica B
10-Leixões
11-CD Mafra
12-CD Cova Piedade
13-SC Covilhã
14-Académico de Viseu
15-Vilafranquense
16-UD Oliveirense
17-Varzim
18-FC Porto B

64
55
52
52
51
50
38
38
36
36
34
31
31
29
27
27
27
26

J
25
24
20

J

V

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19
15
15
14
15
14
10
9
10
9
9
7
7
7
4
6
7
5

G
17
16
12

E

D

7
10
7
10
6
8
8
11
6
9
7
10
10
8
15
9
6
11

3
4
7
5
8
7
11
9
13
11
13
12
12
14
10
14
16
13

GM GS
50
47
39
37
37
35
36
36
45
30
30
33
28
26
27
22
21
35

21
30
28
23
25
23
37
39
38
34
41
42
34
39
40
41
35
44

RESULTADOS

30ª JORNADA

16/04 Vilafranquense 0-2 Leixões
17/04 Feirense 1-0 Varzim
18/04 Casa Pia 0-3 Académica
FC Penafiel 2-2 C. Piedade
FC Porto B 2-2 Estoril Praia
UD Oliveirense 0-0 CD Mafra
GD Chaves 2-1 A. Viseu
19/04 SC Covilhã 1-2 FC Arouca
FC Vizela 1-0 Benfica B

23/04 Estoril Praia 15:15 Casa Pia
24/04 Académica OAF 6:00 GD Chaves
Leixões 10:00 Feirense
Varzim 12:30 FC Vizela
CD Mafra 15:30 SC Covilhã
25/04 A. Viseu 6:15 FC Porto B
C. Piedade 10:00 UD Oliveirense
FC Arouca 15:30 Vilafranquense
26/04 Benfica B 10:30 FC Penafiel

CAMPEONATOS EUROPEUS
Espanha
Liga Santander

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21
MEIAS-FINAIS
1ª MÃO
Paris SG - Man. City
28/04 15:00
Real Madrid - Chelsea
05/05 15:00
QUARTOS-DE-FINAL
1ª Mão
Man. City (4-2) B. Dortmund
2-1
Real Madrid (3-1) Liverpool
3-1
B. München (3-3) Paris SG
2-3
Porto (1-2) Chelsea
0-2

2ª MÃO
04/05 15:00
27/04 15:00
2ª Mão
2-1
0-0
1-0
1-0

EUROPA LEAGUE
2020/2021
MEIAS-FINAIS
1ª MÃO
Villarreal - Arsenal
29/04 15:00
Man. United - Roma
29/04 15:00
QUARTOS-DE-FINAL
1ª MÃO
Arsenal (5-1) Slavia Praha
1-1
Ajax (2-3) Roma
1-2
Dinamo Zagreb (1-3) Villarreal
0-1
Granada (0-4) Man. United
0-2

2ª MÃO
06/05 20:00
06/05 20:00
2ª MÃO
4-0
1-1
1-2
0-2

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

P
70
67
65
64
49
48
47
39
38
38
37
37
36
35
31
27
27
27
26
23

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

V
21
20
20
20
12
14
12
11
9
9
9
9
9
8
7
6
5
5
5
4

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

Inglaterra
Premier League
D
3
4
5
7
6
11
8
13
11
11
12
11
13
12
14
16
14
13
15
16

P
1-Man. City
74
2-Man. United
66
3-Leicester City 56
4-West Ham
55
5-Chelsea
54
6-Liverpool
52
7-Tottenham
50
8-Everton
49
9-Arsenal
46
10-Leeds United 45
11-Aston Villa
44
12-Wolverhampton 41
13-Crystal Palace 38
14-Southampton 36
15-Newcastle
35
16-B&H Albion
33
17-Burnley
33
18-Fulham
27
19-W. Bromwich 24
20-Sheffield U.
14

J
32
32
31
32
31
31
32
31
32
31
30
32
31
31
32
31
32
33
31
32

V
23
19
17
16
15
15
14
14
13
14
13
11
10
10
9
7
8
5
5
4

E
5
9
5
7
9
7
8
7
7
3
5
8
8
6
8
12
9
12
9
2

Itália
Serie A
D
4
4
9
9
7
9
10
10
12
14
12
13
13
15
15
12
15
16
17
26

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

P
75
66
64
62
60
58
54
46
41
39
37
36
32
32
30
30
30
25
20
15

França
Ligue 1
J
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31

V
23
20
19
18
19
18
16
12
11
11
10
9
7
8
7
7
6
6
3
4

E
6
6
7
8
3
4
6
10
8
6
7
9
11
8
9
9
12
7
11
3

D
2
5
5
5
9
8
9
9
12
14
14
13
13
15
15
15
12
18
17
24

P
1-Lille
70
2-Paris SG
69
3-Monaco
68
4-Lyon
67
5-Lens
53
6-Marseille
52
7-Rennes
51
8-Montpellier
47
9-Metz
43
10-Nice
43
11-Stade de Reims 41
12-Angers
41
13-Saint-Étienne 39
14-Strasbourg
37
15-Brest
37
16-Bordeaux
36
17-Lorient
32
18-Nimes
31
19-Nantes
28
20-Dijon
18

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

V
20
22
21
19
14
14
14
12
11
12
9
11
10
10
10
10
8
8
5
3

E
10
3
5
10
11
10
9
11
10
7
14
8
9
7
7
6
8
7
13
9

D
3
8
7
4
8
9
10
10
12
14
10
14
14
16
16
17
17
18
15
21

