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EMENTA FAMILIAL
com 1 frango inteiro
+1 jumbo batatas ou fritas
+1 grande salada a escolha

2 molhos doce ou picante
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MÃE. OBRIGADA.
Prof.ª Maria da Conceição Brasil

O menino adormeceu nos braços da 
sua mãe. O jovem refletiu no regaço da 
sua mãe. O homem chorou no ombro 
da sua mãe.

Nas várias etapas da vida a Mãe é uma 
presença e força constantes. Não falo 
do pai porque hoje é dia da Mãe. Senão 
haveria muito a dizer de comum entre 
os dois seres que nos deram a vida.

A mulher-mãe, junto à janela, olha-
va o nada porque tudo o que pensava 
estava no interior da sua alma e da sua 
mente. – Hoje o Luís precisa que lhe re-
mende as calças. Não esquecer o casa-
co da Belinha que tem uma nódoa; ela 
vai precisar dele para a Escola amanhã. 
Quando os meus filhos acordarem te-
nho que lhes fazer o café com leite e o 
pãozinho com manteiga. Não esquecer 
preparar as lancheiras com os biscoitos 
que fiz ontem, à noite, após lhes ir dar o 
beijo de boas noites. O amor que rodeia 
estes pensamentos, que dali a minutos 
passarão à acção, leva-nos ao encontro 

Continuação na página 3
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INSCRIÇÃO CONSULAR ÚNICA 
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM 
TODA A REDE CONSULAR

O novo Sistema Integrado de Gestão Consular 
(e-SGC), que introduz a ficha única de inscrição 
consular por cidadão ou utilizador, independentemente 
do local da sua abertura ou utilização, encontra-se já 
em funcionamento em toda a rede consular portuguesa.
Integrado no Novo Modelo de Gestão Consular 

(NMGC), o e-SGC põe fim às duplicações de inscrições 
consulares, uma vez que, usando como base o número 
do cartão de cidadão do utente, permite que a mudança 
de inscrição para qualquer outro posto da rede consular 
portuguesa se faça mediante uma mera atualização. 
Desde o início da entrada em funcionamento do e-SGC 
registaram-se já 20 mil inscrições consulares únicas 
transferidas entre diferentes postos consulares.
Este sistema constitui igualmente a base para o 

desenvolvimento de novas aplicações e funcionalidades 
previstas no NMGC que permitirão a prática direta de 
atos consulares por via eletrónica através do Portal das 
Comunidades ou de uma aplicação para telemóvel ou 
tablet, assim como o pagamento eletrónico, por via da 
futura plataforma e-Cônsul.
O e-SGC está disponível em 69 secções consulares, 

38 consulados-gerais, dois consulados, oito vice-
consulados, quatro escritórios consulares e 23 
consulados honorários, bem como no Centro Comum 
de Vistos da Praia e na Representação Diplomática de 
Portugal em Ramallah.

Lisboa, 27 de abril de 2021

COMO ESTÁ OU COMO PASSA?

É normal, ao encontrar amigo 
ou simples conhecido, 
perguntar: “ Como 

estás?”; e o nosso interlocutor, por 
delicadeza, responde, em regra, deste jeito: “ Estou 
bem” ou “ Estou bem, graças a Deus,”, se for crente.

Será esse modo de dizer, correto? Ou será apenas 
formalismo, como quando automaticamente, 
respondemos: “ Tudo bem…” muitas vezes mentindo 
ou omitindo, achaques e problemas que nos 
transtornam a saúde.

Heitor Pinto, recorda-nos na sua obra: Imagens da 
Vida Cristã”, o erro que se cai, quando perguntamos, 
num encontro: “ Como estás?”

Porque, explica o nosso clássico:  “(…) Tudo vai 
com esporas nos pés, pois tudo tão depressa passa, 

e nada está, segue-se que nós não estamos, mas 
passamos e corremos, de continuo esta posta até à 
morte. (…) Donde se conclui que não usam de boa 
linguagem os eu perguntam: como estais? Nem os 
que respondem: estou bem ou estou mal. Tão má a 
resposta, como a pergunta. Os que têm mais altos os 
espíritos e falam mais propriamente, perguntando 
dizem: como passais? E respondendo dizem: Passo 
desta maneira ou desta.”

Realmente a vida corre tão velozmente, que nem 
damos conta do tempo passar: o jovem, sem dar por 
isso, já é adulto; e o adulto, envelhece, sem sentir.

S. Gregório, um dia, numa pregação, aludiu a 
isso, dizendo: que a vida não passa senão de morte 
prolongada. Não chamamos, todavia, morte, senão 
ao termo da vida.

Daqui se ode concluir: que a morte, inicia-se logo 
no próprio dia do nascimento. Morre-se, um pouco, 
todos os dias.
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A irresponsabilidade e os tiques ditatoriais

No final da semana passada 
surge mais um caso 
representativo da forma 

como Portugal está a resvalar uma 
posição que se não fosse grave seria uma tontice 
digna de uma tragicomédia de baixo nível.

Soube-se, com mais informação durante o fim 
de semana findo, que devido a uma oclusão no 
meio de trabalhadores migrantes no concelho de 
Odemira, que está em cerca sanitária, foi feita uma 
requisição dos imóveis de um empreendimento 
semi-turístico, semi-habitacional situado no mesmo 
concelho para abrigar e manter em quarentena 
aqueles trabalhadores. Este empreendimento, Zmar, 
constituído por habitações turísticas mas também 
contendo habitações de família, viu-se assim debaixo 
de um decreto emitido quinta-feira passada pelo 
governo, decretando “a requisição temporária, 
por motivos de urgência e de interesse público e 
nacional, da totalidade dos imóveis e dos direitos 
a eles inerentes que compõem o empreendimento 
'ZMar Eco Experience', localizado na freguesia 
de Longueira-Almograve" (Jornal de Negócios). 
Segundo o advogado Nuno Silva Vieira, que 
representa 114 de 160 proprietários, no Zmar “há 
260 casas, 160 de particulares” (Jornal de Negócios). 

Há aqui dois aspetos distintos, mas que se 
conjugam no problema em causa. Comecemos 
pelos trabalhadores migrantes, que aparentemente 
desempenham tarefas sazonais e que estarão em 
situações desumanas e mesmo de insalubridade. 
Com tantas autoridades, desde imigração a inspeção 
de trabalho, o que andam a fazer? E a câmara 
municipal, que por sinal é da mesma cor política 
que o atual governo, sabendo a utilização de esse 
tipo de mão de obra, não está atenta ao que se passa 
em seu território? Uma catadupa de incompetência 
e de desleixo leva a que haja trabalhadores nestas 
condições, em plena zona que tantas raízes traz com 
movimentos e partidos políticos defensores dos 
trabalhadores, mas isto passa despercebido. Incrível!

Agora à requisição em si mesma. Não é preocupante, 
se nos colocarmos nos sapatos daqueles proprietários, 
um dia acordarmos com uma requisição 
governamental sobre as nossas casas obrigando-
nos a cedê-las? Não haveria outras soluções? Que 
imagem deixa Portugal quando qualquer imóvel que 
lá exista esteja sujeito a qualquer solicitação por parte 
das entidades governamentais? Segundo o que me 
informei a lei prevê situações desse género, no entanto, 
será ético enveredar por esse caminho havendo 
outras alternativas? Onde está a responsabilidade dos 
angariadores desses trabalhadores, ou das entidades 
para as quais estes trabalhadores desempenham 
funções? Não há formas de os colocar em hotéis, 
pousadas da juventude, etc.? Os custos não deveriam 
ser imputados àqueles que mantêm os trabalhadores 

naquelas condições? Ou será que o governo quer 
piscar o olho à esquerda mandando a mensagem que 
a propriedade privada para ele é um conceito volúvel 
em função das necessidades políticas de se manter no 
poder? 

É grave o clima que se vive em Portugal. Em conversa 
com amigos e familiares noto uma crescente angústia 
face a estes pequenos eventos que vão surgindo, a 
par com sondagens que continuam a mostrar apoio 
a estas políticas. Em contactos com quem reside em 
Portugal, recebo comentários da balbúrdia que se 
vive, do desleixo e desmotivação, da incompreensão 
e também da incapacidade de dar a volta à situação. 
De pessoas mais velhas recebo coisas do género “isto 
está muito, muito mau”, ou “se fosse mais novo sairia 
do país só para fugir a este ambiente que aqui se vive”. 
Lamento que assim seja, ainda que seja reconhecido 
que o povo português seja o responsável pelo estado 
atual em virtude das opções que tomou e que 
mostra intenções de continuar a apoiar. À notória 
irresponsabilidade e desleixo das entidades estaduais 
em desempenhar as suas funções, despejando-as 
neste caso para os particulares, somam-se tiques 
de autoritarismo socialista colado às já conhecidas 
aversões a certos conceitos da sociedade, neste caso 
propriedade privada. 

JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal

do Amor da Mãe.
Tem frio mas agasalha o seu menino com o próprio 

xaile que retira calmamente dos ombros, tenha ele um 
mês de vida ou cinquenta anos. Não tem fome quando 
o pouco que tem só dá para um. Debruça-se e embala 
o filho que tem dói-dói e é pequenino tal como o faz 
quando o filho-homem a procura perdido de dor.

Eu, também, como todos nós, tive e tenho uma mãe. 
Já não reside na nossa casa de Angra do Heroísmo. Mas 
está algures no Universo a olhar pelos filhos e, ainda, a 
preocupar-se quando algum deles parece menos bem. 
E gosta de nos abraçar de mansinho se vê que a tristeza 
se abate sobre as nossas vidas e as cobre de negro como 
o basalto das ilhas. 

À noite, quando me recolho ao quarto para ler e 
descansar, digo-lhe, olhando para o seu retrato que 
repousa sobre a minha secretária: - Até amanhã, mãe. 
E ela parece entender-me e responder através dos seus 
olhos que me fitam de perto e já de tão longe.

Hoje sou eu que sou mãe. Os filhos estão a cuidar 
das suas vidas. É assim que deve ser. Os passarinhos 
têm que sair do ninho para aprenderem a voar. Para os 

jovens, rapazes e raparigas, também a hora de seguir 
um percurso pessoal chega um dia. E eles partem por 
caminhos mais ou menos traçados pelas suas mentes 
ainda um pouco confusas mas com a esperança de 
serem bem sucedidos no mundo que os espera.

Nós, mães, ficamos orgulhosas ao pensar em futuros 
brilhantes para quem educamos com tanto cuidado 
embora, ao mesmo tempo, atentas às dificuldades que 
possam encontrar num caminho que nem sempre está 
tão aplanado como desejaríamos. Permanecemos, 
então, na retaguarda das suas vidas para que, ao 
mínimo sinal de sofrimento, avancemos com amor 
às mãos cheias que são as flores que, durante o nosso 
tempo a sós, estivemos a cultivar no coração.

Há sempre um lugar nas nossas casas onde algum 
filho se pode resguardar de tempos difíceis. E 
ele/s sabe. Por isso a porta de uma mãe nunca está 
completamente fechada. A magia e o segredo de uma 
família bem estruturada é fazer com que, sem que 
nenhuma palavra seja pronunciada, todos entendam 
que a mãe e a casa estão ali, sempre. Talvez na rua de 
Cima de Santa Luzia, na mui nobre cidade de Angra 
do Heroísmo. Quem sabe?

MÃE. OBRIGADA
Continuação da página 1
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O casal Júlia Rodrigues e António Calheiros 
celebrou, Domingo passado, na Missão Santa Cruz, 
as Bodas de Ouro. Casaram há cinquenta anos, na 
igreja paroquial de Azias, Ponta Barca. Na cerimónia 
da benção das alianças, participaram seus filhos, 
genros e neto. Muitos parabéns ao casal e a todos os 
seus familiares. 
FELIZ ANIVERSÁRIO

Assembleia-Geral Virtual da CaixaAssembleia-Geral Virtual da Caixa
SYLVIO MARTINS
admin@avoz.ca
Editor do jornal

A Assembleia-Geral da Caixa Portuguesa é sempre 
um momento marcante na comunidade, que seja há 
dois anos ou há 30 anos, muitos gostam de ver o que se 
passa na nossa Caixa Portuguesa Desjardins, porque 
será sempre a "Caixa" da comunidade portuguesa de 
Montreal.

Desde a Pandemia não há possibilidade de poder 
estar presente mas desde o ano passado ficou como 
uma "Assembleia Virtual". Estive com "um" dos 
fundadores e disse-me " como é este bicho de sete 
cabeças quando não sei usar um computador nem 
tocar num telemóvel". 

É claro que não todos poderão entrar nesta 
virtualiodade mas devemos continuar e todos 
devemos entrar nesta nova forma de gerir eventos. Tal 
como o jornal A Voz de Portugal festejou o seu 60º 
virtualmente, e a Caixa deve continuar o seu caminho, 
com eleições virtuais. 

Sim eu fui votar, e sim, foi simples.
Os membros tiveram 4 dias para votar o que já é 

bastante positivo. Três postos e houve 7 candidatos. 
É interessante de ver que há sempre pessoas de todas 
as idades e profissionais bastante variados. Sergio 
Marque, Sophia Dias e Vanessa Marie Gregório foram 
eleitos, quero dar os meus parabéns e que continuem 
esta grande obra que é a Caixa Portuguesa Desjardins. 
Não será um trabalho simples mas vão gostar esta 
experiência, que é unica neste mundo. 

A allocução de Guy Cormier foi memorável e adorei 
o profissionalismo desta equipa que trabalhou muito 
forte para apresentar uma Assembleia-Geral Virtual, 

somente alguns vão saber todo trabalho e empenho 
que dá para organizar um projeto assim, parabéns.

Ao mesmo tempo quero congratular os jovens que 
receberam as bolsas de estudo da Caixa Portuguesa.
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A FPTV não se esqueceu de Montreal apresentamos 
o nosso novo projeto "A Voz de Montreal"

SYLVIO MARTINS
admin@avoz.ca
Editor do jornal

Dizem que quando DEUS fecha 
uma porta ele abre uma janela, 
ou talvez outras portas, mas às 

vezes ELE planeja coisas tão grandiosas nas nossas 
vidas que ao invés de abrir portas ou janelas, ELE 
faz que tudo muda nas nosssas vidas. Sempre tive a 
oportunidade de enfrentar novos desafios e um deles 
é que vamos navegar nas ondas televisivas.

Em fevereiro iniciamos as nossas festividades dos 
60 anos do jornal A Voz de Portugal. E, de uma certa 
maneira, tivemos a oportunidade de abrir uma nova 
porta. Esta porta seria uma parceria com uma das 
televisões mais importante do Canadá em língua 
portuguesa.

Sim FPTV,... e mais conhecido pela SIC 
INTERNACIONAL.

Esta parceria vai abrir as portas de Montreal para o 
Canadá. 

De costa a costa!
A FPTV trabalhou muito para chegar a este ponto.

Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal e 
mesmo Terra Nova completando assim o seu serviço 
de costa a costa. Com uma remodelação completa 
dos seus programas era essencial continuar a ter uma 
presença neste canal e que agora está em alta-qualidade 
HD 1080p (1920×1080).

QUAL A DIFERENÇA ENTRE RESOLUÇÕES 
HD, FULL HD, ULTRA HD, 4K, 8K?

HD, Full HD, 2K, 4K e 8K são diferentes resoluções 
de telas, sejam de televisores, monitores, entre outros.

Elas diferem pelo número de pixels que são exibidos 
na tela, ou seja, quantos pontos irão formar a imagem. 
Quanto mais pixels, melhor a qualidade de exibição.

720HD: 1280 x 720 pixels;
Full HD: 1920 x 1080 pixels;
2K: 2048 x 1080 pixels;
4K ou Ultra HD: 3840 x 2160 pixels;
8K: 7680 x 4320 pixels;
10K: 10240 x 4320 pixels.

Neste dois últimos meses com os 60 anos, a revista 
"M" e a nova imprimerie do jornal A Voz de Portugal 
não foram meses de férias. Trabalhamos muito para 
chegar a este ponto. 

Sim! 
A Voz de Portugal continuará a sair todas as terças-

-feiras até que a pandemia acabar e vamos ver se volta-
mos ao nosso dia normal quer seja quarta-feira.

Uma coisa é certa, é que antigamente a nossa Viva TV 
que estava colocada no YouTube estava em 720P (1280 
x 720) e quinta-feira dia 6 de maio vamos entrar nesta 
televisão com uma qualidade fantástica e um estilo di-
ferente e único na comunidade. 

Não vamos competir com ninguém, vamos só ten-
tar apresentar um conteúdo diferente com uma nova 
equipa dinâmica para o nosso novo projeto, que é "A 
Voz de Montreal". Se alguém está interessado a entrar 
nesta nova aventura,... podem nos contactar ao 514-
284-1813 ou por email: admin@avoz.ca

Queremos vos informar que o Site Web do jornal, que 
existe já tem 24 anos continuará com um novo endere-
ço na internet, WWW.AVOZ.CA.

Alguém disse-me há uns tempos, Sylvio será que 
quando entraste no jornal como editor vais fazer algu-
mas mudanças. 

E, respondi como se fosse ontem. " 'Watch me!' Sozi-
nho não posso fazer nada, mas com esta comunidade 
e a minha equipa vamos ir longe".
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A ENTREVISTA DE ANTÓNIO COSTA

Não vou aqui 
escalpelizar a 
mais recente 

entrevista de António 
Costa, porque a mesma foi extensa e 
porque o melhor, de facto, é ser o leitor 
a procurar lê-la, ou escutá-la, mesmo 
visioná-la com a melhor atenção.

Nesta entrevista, como pôde já 
perceber-se, sobressaíram três pontos 
mais referentes, embora tenham 
existido muitos outros a terem sido 
abordados. Refiro-me ao caso da 
pandemia, ao da Operação Marquês e 
às referências à intervenção política de 
Rui Rio. Naturalmente, não faltou razão 
ao Primeiro-Ministro, o que, haverá 
de convir-se, seria difícil não ter lugar. 
Portanto, vejamos estes três casos.

Quanto à pandemia, a verdade, como 
o próprio Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa referiu na sua visita à Madeira e 
ao Porto Santo, é que aos portugueses 
compete agora ajudar, e de um modo 
primacial, a garantir que os dados da 
pandemia, para lá de não piorarem, 
ainda venham a melhorar. Foi sempre 

assim, embora a oposição e a grande 
comunicação social apontassem sempre 
o Governo como o único responsável 
por um êxito qualquer. O preço de nada 
ter, de válido, para dizer.

No respeitante à Operação Marquês, 
o Primeiro-Ministro foi de uma clareza 
límpida: o assunto decorre no seio do 
Sistema de Justiça, com a separação dos 
poderes presente, e à luz da legislação 
em vigor, mesmo que, porventura, 
tenham existido violações diversas ao 
longo do processo, como as constantes e 
nunca descobertas violações do segredo 
de justiça. Nunca seria aceitável uma 
qualquer interferência dos restantes 
órgãos de soberania sobre o desenrolar 
do processo que vem tendo lugar.

Por fim, o modo de intervenção política 
de Rui Rio. Bom, nunca seria difícil a 
um qualquer governante dizer daquela 
o que se ouviu ao Primeiro-Ministro 
na sua entrevista. Depois daquele tão 
significativo acordo com o Chega! nos 
Açores, o que se tem visto à superfície 
da política é uma realidade muitíssimo 
antiga, já desde o início do velho PPD, 

mostrando que o PSD é um partido 
de Direita, defensor do liberalismo e 
hoje fortemente puxado pelas ideias 
do Chega!. O PSD de hoje seria sempre 
muito mais próximo de Trump que de 
Biden. Tal como o Chega! de André 
Ventura.

A chegada de Donald Trump ao poder, 

potenciando um movimento consonante 
no espaço da União Europeia, foi 
o que permitiu o surgimento, em 
força, do Chega e do IL  em Portugal. 
Todavia, partidos muitíssimo distintos. 
Simplesmente, este surgimento veio 
encontrar um PSD, agora liderado por 
Rui Rio, que é o velho PPD, nada social-
democrata, naturalmente de Direita, 
e agora completamente condicionado 
pelo próprio Chega! de André Ventura.

Por fim, a mais recente prova desta 
tomada do alinhamento político do 
PSD de Rui Rio – convém ter sempre 
presente o apoio de Pedro Passos Coelho 
a André Ventura na corrida deste a 
Loures – pelo Chega! de André Ventura, 
e que foi a escolha de Susana Garcia 
para candidata à liderança da Câmara 
Municipal da Amadora. Uma decisão 
política que nos permite exclamar: mais 
palavras para quê?!

Convém agora que o leitor reflita nestes 
três pontos da entrevista do Primeiro-
Ministro, sendo para mim certo que não 
deixará de concordar com as respostas e 
explicações por si dadas.

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

FELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas 
felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa 
cantam as nossas almas, para a menina Camila 
com 8 aninhos, uma salva de palmas!

Uma nova sanduíche na comunidade

Já passou um ano e não devemos 
estar parrados, e devemos sempre 
encontrar novas ideias e projetos 

para poder sobreviver normalmente esta pandemia.
Alguns abrem novos negócios, outro estão a 

reinventarem-se ou no restaurante A Quinta situado 
no 1851 Ontario Este em Montreal decidiram de 
inventar uma nova sandes, uma sandes com chouriço, 
um ovo e carne muída. Sim é um estilo de "Hamburger" 
à moda portuguesa. 

E não devemos esquecer que nos últimos meses 

eles estão a surpreender os seus clientes com novos 
serviços e novas ideias fresquinhas para que os clientes 
sejam sempre surpreendidos.

Parabéns ao Joe e Ricky Rebelo por continuar a 
surpreender a nossa comunidade com boas delícias.
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MARIO EUGENIO SATURNO 
cientecfan.blogspot. com

Escrevo triste este artigo no 
mesmo dia que o Brasil teve mais 
de 400 mil mortos por Covid-19. 

Um dia inimaginável até para o pior 
pessimista. E podemos atribuir a 
alguém essa responsabilidade? Sim, 
300 mil ao Bolsonaro e os seguintes 
100 mil ao deputado federal Artur 
Lira que está sentado sobre uma pilha 
de pedidos de impedimento. 

É claro que o combate ao "lockdown" 
e às máscaras tem um papel 
importante, mas o desprezo às vacinas 
é fundamental. Segundo o próprio 
presidente Bolsonaro, juntamente com o 
ministro Teich, desde 8 de maio de 2020, 
estão tratando da compra de vacinas. 
Rejeitou todas, exceto a da Astrazeneca, 
inclusive pagando dois bilhões de reais 
antecipadamente. 

Se dependesse do estulto presidente, 
começaríamos a vacinação em março, 
em ritmo bastante lento por causa dos 
problemas que a Fiocruz enfrentou. 
Poderíamos vacinar os brasileiros nos 
primeiros dias de dezembro com as 
vacinas da Pfizer e com a Coronavac, a 
vacina chinesa do Dória que o estulto 
afirmou que não ter qualidade por 
ser da China e que jamais compraria, 
pois quem mandava era ele...  Só que 
não! E não esqueçamos da inumana 
comemoração da morte de um 
voluntário e que era "mais uma que Jair 
Bolsonaro ganha". 

O governador de São Paulo teve 
coragem patriótica ao brigar com a 
Anvisa - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e bancar a importação de seis 
milhões de doses da Coronavac que 
começaram a chegar em 19 de novembro 
com atraso de um mês pela enrolação da 
Anvisa. E imaginem se a vacina falhasse, 
os inúteis diriam que Dória desperdiçou 
60 milhões de dólares. 

Da Sputnik V e à Butanvac
A mesma má vontade da Anvisa se vê 

para a aprovação dos testes da Butanvac, 
a vacina desenvolvida pelo Butantan, 
pois demorou mais que um mês para 
solicitar documentos que nada tem a 
ver com os testes, mas com a fabricação. 
Mais uma vez o governador vai bancar a 
produção de uma vacina sob risco. 

Não custa observar que no dia 26 
de março, foi anunciado o pedido na 
Anvisa da Butanvac para iniciar os 
testes. Horas depois, de improviso, 
houve uma coletiva do governo federal 
para divulgar que a Versamune, 

vacina brasileira apoiada pelo governo 
federal e desenvolvida por cientistas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 
(USP) também pedira autorização á 
Anvisa. No dia 23 de abril, o presidente 
Bolsonaro dirigiu-se ao ministro 
astronauta: Marcão, como é que tá a 
nossa vacina brasileira? Essa é 100% 
brasileira, não é aquela mandrake' de São 
Paulo, não né? Pois é, um dia depois, o 
mesmo estulto cortou duzentos milhões 
da vacina, inviabilizando o projeto. 
Grande Jair! Que continua cometendo 
crimes, deputado Lira! 

Se esquecer que o Almirante da Anvisa 
participou de ato contra a saúde e a 
letargia para com o Butantan, vê-se que 
Agência trabalha bem, especialmente 
na análise dos documentos da vacina 
Sputnik V. Entre os problemas 
detectados analisando somente a 
documentação da própria Sputnik, 
observaram a presença de adenovírus 
replicante no fármaco o que pode 
causar efeitos colaterais e comprometer 
a segurança do imunizante. 

A ButanVac será mais um imunizante 
desenvolvido na batalha contra a 
Covid-19, mas dessa vez com produção 
totalmente brasileira, feita de ponta 
a ponta nas instalações do Instituto 
Butantan, em São Paulo. Entenda cada 
etapa envolvida no processo para obter 
a vacina, da inoculação ao envase.

EM MEMÓRIA
DAS NOSSAS 
MÃES
de todas as gerações

Domingo, 9 de maio das 
10h às 16h

VENHA EM 
RECOHIMENTO 
PRESTAR HOMENAGEM 
EM PRIVACIDADE 
NUM DOS NOSSOS 
LUGARES DE 
SEPULTURA.

• Mausoléu 
de Saint-Martin 
• Jardim das Memórias
• Columbário de Laval 
• Columbário 
de Bellechasse
• Columbário 
de Pointe-aux-Trembles

Um presente será 
oferecido a cada família.
Máximo de 6 pessoas 
por família.

O MURO DA MEMÓRIA,
PARA NÃO ESQUECER
AS GERAÇÕES 
PASSADAS

Você quer fazer um 
gesto de memória 
sem se deslocar ? 
Convidamos a 
visitar memoria.ca 
para escrever uma 
mensagem no nosso 
espaço virtual, o muro 
da memória. Essas 
mensagens serão 
projetadas em luz no 
coração do Mausoléu 
Saint-Martin.

514 277.7778    memoria.ca
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CARNEIRO: Carta da Semana: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O 
seu erotismo e criatividade podem revitalizar agora 
a sua relação, o seu par gostará da surpresa. 

Saúde: Período estável. Dinheiro: Seja empenhado nas 
suas metas, por mais contratempos que surjam.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: O ciúme 
não é um bom conselheiro, aprenda a saber 
ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de dores de 

cabeça fortes, que indicam que precisam de repousar 
mais. Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá 
ganhar algum dinheiro extra.
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Horóscopo Diário Ligue já! 761 101 803
Carta da Semana: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Converse com o seu par, seja 

honesto e sincero. Só assim se superam as diferenças! 
Saúde: Descanse sempre que o seu corpo pedir. Dinheiro: 
Cuidado, seja mais amável com aqueles que trabalham 
consigo. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro 
de Paus, que significa Viagem longa, Partida 
Inesperada. Amor: Oiça mais o coração. Procure 

que o amor ilumine o seu caminho. Saúde: Cuide melhor da 
sua saúde espiritual, cultive pensamentos mais positivos. 
Dinheiro: As suas economias poderão sofrer uma quebra 
inesperada. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Procure encontrar mais tempo 
para estar com as pessoas que ama. Saúde: Não 

cometa excessos alimentares. Dinheiro: As suas finanças 
precisam de uma gestão mais firme.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. Amor: Não perca o contacto 
com as coisas mais simples da vida, valorize 

os momentos em família. Saúde: Procure fazer uma 
alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante 
acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar 
pelos impulsos consumistas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: 10 de Espadas, 
que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: 
Os seus familiares precisam de maior atenção da 
sua parte. Seja carinhoso. Saúde: Cuidado com 

possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer uma 
formação online para desenvolver outras aptidões.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Não descarregue nas 
pessoas de quem mais gosta quando não se sente 

bem.  Saúde: Procure fazer dieta, controle o que come.
Dinheiro: Período pouco favorável para contrair 
empréstimos. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: Os seus amigos 
sentem saudades suas, retome o contacto com 

alguns deles respeitando as normas de segurança. Saúde: 
Evite muitos esforços físicos, atenda às necessidades do 
seu corpo. Dinheiro: O seu poder económico pode ter um 
decréscimo. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Copas, 
que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: Poderá ter uma discussão com um elemento 

da sua família. Seja tolerante e compreensivo. Saúde: O 
cansaço será acentuado, tente relaxar. Dinheiro: A sua 
conta bancária anda em baixo, seja mais prudente nos 
gastos. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: A Força, que 
significa Força, Domínio. Amor: Seja honesto 
consigo próprio, não tenha receio de reconhecer 

os seus erros e traçar novas rotas de vida. 
Saúde: Procure seguir hábitos mais saudáveis. 
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade neste 
campo.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. 
Amor: Procure cultivar a harmonia no ambiente 

familiar. Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois 
está instável.
Dinheiro: Está numa fase de renovação profissional.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

O médico da Gorreana

Ele é considerado como um dos 
melhores médicos de medicina geral 
e familiar dos Açores, procurado por 

pacientes de toda a ilha de S. Miguel, que se deslocam 
aos seus consultórios para obterem saúde para as suas 
vidas e, embora tenha consciência do seu papel na 
melhoria da saúde dos micaelenses, nem por isso o 
torna pretensioso ou altivo.

Falamos do Dr. Roberto Bento de Sousa, um homem 
simples, que vive intensamente a sua profissão, mas 
que ainda lhe resta tempo para sair da rotina e despir 
a bata branca aos fins de semana, para estar com os 
lavradores e agricultores, conversando ou apenas 
visitando as suas inúmeras pastagens ou mesmo 
simplesmente tratar das suas aves, que cuida com uma 
paixão que lhe vem de há muito.

Como referência comunitária, ele merece um 
encómio público, por tudo o que tem feito em prol 
da saúde dos micaelenses. A Gorreana está, assim, no 
mapa não apenas pelo seu famoso chá, mas também 
por ser um local exaltado pelo seu médico, que 
granjeia admiração e simpatia.

Durante a semana, ele é o médico respeitado pela 
sua experiência e saber acumulado ao longo dos 
anos, e em todo o momento mostra a sua postura 
compreensível e acessível, entregando-se de alma 
e coração, durante longas horas do dia a atender os 
pacientes que o buscam.

Ele utiliza os recursos técnicos e científicos, mas 
também humanos, o seu sistema de valores e ética 
profissionais para lidar com os problemas de saúde 
dos seus utentes, numa abordagem holística, levando 
em conta todas as dimensões do indivíduo, e centrado 
na pessoa.

O seu pai Manuel Bento de Sousa emigrou para as 
Bermudas e de lá regressou para montar uma vida de 
sacrifício, própria de um honrado homem do campo. 
A mãe, a D. Irene Pereira, que eu conheci, era uma 

senhora distinta na sua comunidade e fora dela. Com a 
proveta idade de 90 anos, publicou um livro de quadras 
populares, que intitulou de “Cantigas do meu tempo” e 
foi editado no ano de 2018. 

Retirei umas quadras paradigmáticas do seu livro: Ó 
tempo, meu rico tempo/Em que o meu cantar retenia/
Cantava na Gorreana/E na Maia se ouvia. Vida, 
estrada que se fecha/Um dia na solidão/Feliz daquele 
que deixa/No mundo boa impressão. Tenho na minha 
janela/O que tu não tens na tua/Um galhinho de 
alecrim/Que dá cheiro em toda a rua.

A D. Irene Couto Pereira era uma mulher alegre e 
sempre pronta para participar nos festejos que eram 
levados a cabo na sua Maia, e que o filho não se cansa 
de agradecer por ela o ter acompanhado durante 70 
anos da sua vida, e pela sua dedicação a obras de cariz 
social, sendo por este facto estimada e reconhecida. 

Entretanto, o trabalho meritório desenvolvido em 
prol da saúde pelo Dr Roberto Bento Sousa é digno 
de registo e são incontáveis os casos de pacientes que 
foram por ele tratados e a quem devolveu a saúde física 
e psicológica. Como tal, ele tem sido uma mais-valia e 
uma alavanca para a saúde pública e para o sistema de 
saúde regional.

É um filantropo com uma consciência cívica bem 
vincada e notória, não virando as costas aos mais 
fragilizados, quando lhe é pedido ele responde com 
consultas gratuitas que a ele recorre ou a instituições 
locais.

Por todo o trabalho já dedicado à comunidade estava 
na altura de despir a bata, mas sente que ainda pode dar 
muito à sociedade e continua a sentir-se útil, pelo que é 
vê-lo pacientemente nos seus consultórios a ajudar os 
doentes a encontrar a cura para as suas maleitas.

Ele dá, assim, exemplo de como deve ser um 
profissional de medicina familiar, um orientador e 
conselheiro para a saúde de cada indivíduo e das suas 
famílias, assumindo um autêntico papel de advocacia 
do paciente.

Ele encontrou na Ribeira Seca da Ribeira Grande 
a Maria da Conceição Brum, filha de uma das mais 
prestigiadas famílias daquele lugar, com quem casou 
e cuja prole é constituída pela Ana Carolina, pela 
Elizabete, pelo Roberto e pelo Tiago.

De muitos cantos da nossa ilha rumam todos os 
dias da semana, até ao pequeno lugar da Gorreana, 
pacientes que sabem que no consultório está um 
médico reconhecido pelo seu saber e experiência, e 
ali se dirigiram por recomendação de outros que já 
obtiveram alívio. A Gorreana passou assim a ser um 
local de referência nos Açores.
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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

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Amêijoas à Bulhão Pato

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
Seguros / Financeiros

SUDOKU

INGREDIENTES: 
1,5 kg amêijoas depuradas; 1 cebola; 6 den-
tes de alho
4 c. sopa azeite; 1 molho de coentros; 3 c. 
sopa vinho branco; 1 limão 

MODO DE PREPARO: 1. Certifique-se 
de que as amêijoas estão bem depuradas, 
lave-as em água corrente e deixe-as escor-
rer dentro de um coador de rede. 2. Leve a 
cebola e os dentes de alho, finamente pica-
dos, ao lume com o azeite até começarem 
a alourar. 3. Adicione os pés dos coentros 
picados, incorpore as amêijoas e mexa. 4. 
Regue com o vinho branco, tape e cozinhe 
em lume moderado cerca de 5 minutos ou 
até as amêijoas abrirem, agitando o tacho de 
vez em quando para que todas recebam ca-

lor por igual. 5. Polvilhe com as folhas dos coentros e regue com o sumo do limão.60 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

GUIA

5

Restaurante

imobilíaria
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O grupo Facebook
do jornal 

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

portuguesa em 
Montreal

7 4

7

CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Aos 100 dias, tem melhor nota do que Trump mas fica 
atrás de todos os outros. Algo que não se quer ou não se pode nomear. 2 
- Época. Arrufo. Pátria de Abraão. 3 - Título. Sufixo (agente). Por (arcaico). 
4 - Eia! (interj.). Promete responder à declaração “ultrajante” dos EUA sobre 
genocídio arménio. 5 - Sétima nota musical. Ir descendo pouco a pouco. 
6 - «Quem mais vive, mais (...)». Hectolitro (abrev.). Serve-se de. 7 - Admi-
rador entusiasta. Em forma de asa. 8 - Polímero impermeável e de baixa 
aderência, muito utilizado no revestimento de frigideiras. Estrada Nacional. 
9 - Ando para trás. Até agora. 10 - Chega aos ouvidos. Matt (...), jornalista 
norte-americano, autor do livro A Ciência do Sistema Imunitário. 11 - Seguir 
até. Movimento de calor. Sufixo (abundância).

VERTICAIS: 1 - Lucro obtido sem esforço (fig.). Rendimento Social de In-
serção. 2 - Sarcasmo. Texto ou conteúdo de um escrito. 3 - Mulher nobre. 
Cãibra. 4 - Preposição que designa posse. Interjeição que designa nojo ou 
desprezo. 5 - Sódio (s. q.). A ti. Conjunto das plantas de uma região. 6 - Oli-
veira do (...), uma das árvores mais velhas do mundo. Segundo. 7 - Casa ou 
lugar vedado onde se recolhe o gado. Fatacaz. 8 - Elemento de formação 
de palavras que exprime a ideia de ovo. Quociente de inteligência (sigla). 
Interjeição que designa admiração ou ironia. 9 - Que tem ou segrega pus. 
10 - Transpirei. Sanduíche. 11 - Destruir. Puxo para cima.

FILARMÓNICAS
Divino Espírito Santo T.: 514.844.1774
Portuguesa de Montreal T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais T.: 514.495.3284
Associação Nossa Senhora de Fátima T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa de Lasalle T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse T.: 450.435.0301
Associação Saudades da Terra Quebequente T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque T.: 514.388.4129
Centro do Divino Espírito Santo T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal T.: 514.342.4373
Clube Portugal de Montreal T.: 514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal T.: 514.619.5932
Festival Portugal Internacional de Montreal T.: 514.923.7174
Liga dos Combatentes T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica T.: 514.273.4389
IGREJAS
Missão Santa Cruz T.: 514.844.1011
Missão de Nossa Senhora de Fátima T.: 450.687.4035

Campinos do Ribatejo T.: 514.648.8343
Cana Verde T.: 514.618.9087
Estrelas do Atlântico T.: 450.681.0612
Ilhas do Encanto T.: 514.388.4129
Praias de Portugal T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

3

19

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

Um serviço sensacional para a comunidade

2
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

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

Nora: 450-628-5472

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

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

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

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

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

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

ANÚNCIOS

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com 
experiência para uma Padaria em 

Laval. Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

BOM SALÁRIO. 
Se possível com carta de condução. 

Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA

514-977-3248

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

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

com carta de condução.
514-242-7649

EMPREGOS

Empresa de construção civil precisa de emprega-
dos com ou sem experiência. Salário inicial 30$/

hora com possibilidade 
de obtenção do cartão CCQ.

David: 514-863-1862 
Ou por email: david@couvreuram.com

Precisa-se de homens para trabalhar 
numa fábrica de alumínio

Tel.: 514-362-1300

VAVarina
Aluminum Inc.

ANEDOTAS

Estamos a procura de empregados para os 
nossos restaurantes. Temos várias tarefas tal 
como empregado de balcão, assistente chefe ou 
mesmo grelhador. Seria uma mais valia se tens 
experiência. Venham trabalhar com uma equipa 
fantástica. Estamos localizado na margem sul de 
Montreal. Podem vir nos ver nas redes sociais. 

O QUE ESTÁS A ESPERA, VENHA FAZER
PARTE DA FAMÍLIA BARCELOS!

450-649-3566

NECROLOGIA

Precisa-se de ajudante de cozinha a tempo parcial e 
um empregado serviço ao balcão a tempo inteiro ou 

parcial. Fernando:514-449-5717

ProcurA-se senhora para fazer limpeza de uma 
casa, 4 dias por semana segunda, terça, quinta e 

sexta no sector Côte-St-Luc. 17$/h
Limpeza e lavanderia. Deve falar um pouco

de francês ou inglês, sff.

514-817-8880

VENDE-SE
VENDE-SE MÁQUINA INDUSTRIAL OVERLOCK.

PODEM ME CONTACTAR

514-729-5727

† JOSÉ MARIA
MEDEIROS REBELO

1941-2021

Faleceu em Montreal no dia 
28 de abril de 2021, com 
79 anos. O senhor José 
Maria Medeiros Rebelo, 
natural de Fajã de Cima, 
São Miguel, Açores. Esposo 
da já falecida, em primeiro 
núpcias, Maria da Costa 
Sebastião. Deixa na dor sua 
esposa Lucia Garcia, suas 
filhas Maria de Fátima (José 
Raposo) e Ana (Fernando 
Garcia).  Seus Netos/as 
Rafael, Henrique, Dercio, 
Sabrina, Juliana e Bryana, 
sobrinhos/as e restantes 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
T: 514-277-7778
O funeral terá lugar, hoje, no dia 4 de maio de 2021 às 
10h 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.

ALUGA-SE
ALUGA-SE GRANDE 51/2 EM ANJOU RENOVADO

CHÃO DE MADEIRA, COZINHA, CASA DE 
BANHO PERTO DA IGREJA, ESCOLA, UMA LINDA 

ZONA MUITA TRANQUILO. 
DEVE FALAR UM POUQUINHO

FRANCÊS OU INGLÊS. 514-895-9702

Procuramos uma senhora para ajudar com a limpeza 
doméstica da nossa casa. Vivemos numa casa com 4 
quartos e 3 casas de banho em Pierrefonds, perto da 
estação ferroviária Sunnybrooke. 120$ por dia duas 
vezes por mês. 
Pessoas interessadas nesta oportunidade devem ligar 

para 514-299-8572 e pedir para falar com a Tanya.

ENTRETIEN PAYSAGER
PROCURA-SE HOMENS PARA TRABALHAR NO 

JARDINS E CORTAR ERVAS, ETC.
CONTACTAR CARLOS

514-821-4346

Dois alentejanos num museu de Ciências Na-
turais: - Cumpadri, tá aqui a dizeri qu'o oxigénio 
fô descoberto há 200 anos! 
- Ah sim? Atão e dantes, com'é qu'as pessoas 
arrespiravam ?
Diz um alentejano à mulher: - Ó Maria, prepara 
uma roupa que eu quero tomar banho p'ra de-
pois tratar dos negócios! E a mulher prepara a 
roupa e põe-na na casa de banho. Vai o homem 
tomar banho, começa a correr água e grita: - Ó 
Maria, traz-me o champô porra! - Ah homem, 
então o champô tá aí na casa de banho! - diz a 
mulher. - Ah, isto é para cabelos secos e eu já 
molhei a cabeça!
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HÉLDER DIAS
AVP-F1 

F1: Lewis Hamilton Vence GP de Portugal

Como o mal de muitos, faz o 
bem de outros, Portugal re-
cebeu este fim de semana o 

circo maravilhoso da FORMULA 1, 
no Circuito Internacional do Algarve em Portimão e 
no qual, uma vez mais, derivado a pandemia do Co-
vid-19 e seus variantes, sem a importante presença 
do público. Mas, antes de começar, esta crónica, que-
ro prestar aqui a minha sincera  e leal homenagem, 
ao homem, ao piloto, ao Mágico Ayrton Senna o qual 
a vinte e sete anos atrás, no primeiro de Maio 1994, 
às 14h18, depois de um violento acidente, na curva 
Tamborello, em Imola, acabaria por ver o seu cora-
ção deixar de bater às 18h30. DESCANSA  EM PAZ 
CAMPEÃO.

Com uma tarde radiante de sol e uma temperatura 
na ordem dos 17 graus ,com muito vento e depois dos 
Mercedes de Hamilton e Bottas terem dominado os 
treinos livres de sexta feira, sábado no P3 foi a vez de 
Versttappen da Red Bull a mostrar o potencial dos mo-
tores da Honda. A Ferrari e Alpine estão melhores e  
terminaram este treino na terceira fila. "É bom estar de 
volta a Portimão, esta  pista com os seus altos e baixos, 
como uma montanha russa, os quais são um desafio 
dentro do carro, sim até agora tem sido muito dificil 
encontrar o equilíbrio ideal", disse Lance Stroll .

14 horas em Portugal, o Q1 começa desde já a fazer 
as suas vitimas no que respeita à falta de respeito no 
limite da pista, ou seja, o piloto não tem de forma al-
guma direito a pôr as quatro rodas fora da pista, tendo 
como consequência a perda do tempo na volta. Daniel 

Ricciardo, McLaren, Lance Stroll, Aston Martin, Nico-
las Latifi, Williams, Mick Schumacher, Hass e Maze-
pin Hass ,foram os primeiros eliminados. Q2 e nomes 
como Russel, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikko-
nen ficaram por aqui, depois de toda uma luta no fun-
do do pelotão. Belissima prestação de Lando Norris, 
McLaren que foi buscar o segundo melhor tempo 

deste Q2, dominado por Lewis Hamilton, Mercedes e 
com Sebastian Vettel. Aston Martin, a terminar o Q2  
num décimo lugar pela primeira vez esta época. 

 Valtteri Bottas, Mercedes 1 18 348 seg "os pneus mé-
dios e a boa  temperatura dos mesmos , foram o resul-
tado desta pole-position", disse Bottas, que arranca a 
sua 17 pole na Formula 1 e a primeira desde o G.P.da 
Russia em 2020. Lewis Hamilton, Mercedes a 0.007seg  
e Max Verstappen, Red Bull foram os três mais rápidos 
por ordem nesta secção classificatória. Sergio Perez, 
Red Bull, Carlos Sainz, Ferrari, Occon, Alpine, Norris, 
McLaren, Leclerc, Ferrari, Gasly, Alpha Tauri e Vettel 
,Aston Martin os dez primeiros a largarem. Totto Wolf 
disse: "satisfeitíssimo, com esta dobradinha da Merce-
des e o facto de ver a Red Bull a repartir a segunda 
linha será um por menor muito prometedor para ama-

nhã na corrida". Domingo o nosso Grande Prémio de 
Portugal está verdadeiramente monótono, nem acção 
em pista ou fora dela nos pits embora lá na frente a 
luta continue entre. Hamilton, Verstappen e Bottas. A 
duas voltas do final da corrida estratégia da Mercedes, 
seguida da Red Bull, para a volta mais rápida e Bottas, 
vem primeiro mas Verstappen ao limite faz a volta do 
dia, porém foi penalizado por limite de pista na curva 
14.

Vitória de Lewis Hamilton, a sua 97, com Max Versta-
ppen, Red Bull em segundo e Valteri Bottas, Mercedes 
em terceiro. Próximo encontro a 9 de Maio no Grande 
Prémio de Espanha em Barcelona, estaremos consigo, 
esteja connosco no seu jornal A VOZ de PORTUGAL.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Lewis Hamilton-Mercedes
2-Max Verstappen -Red Bull
3-Valteri Bottas- Mercedes
4-Sergio Perez -Red Bull
5-Lando Norris -McLaren

GRANDE PRÉMIO DO CANADÁ ANULADO
Foi evidentemente com muita tristeza que recebemos 

a notícia do cancelamento, pelo segundo ano conse-
cutivo, do GP DO CANADÁ, este previsto para 13 
de junho,n o Circuito Gilles Villeneuve. As entidades 
oficiais por motivos da pandemia em contrapartida o 
prolongamento do contrato atual por mais dois anos. 

Outra boa notícia BELL CANADA, efetuou com o 
promotor e chefe do GP do Canadá, Senhor Francois 
Dumontier obtendo assim a aquisição do Grupo de 
Corridas Octane. "Estou verdadeiramente satisfeito 
com a transação", disse Francois Dumontier.
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 P J V E D
1-Man. City 80 34 25 5 4
2-Man. United 67 33 19 10 4
3-Leicester City 63 34 19 6 9
4-Chelsea 61 34 17 10 7
5-West Ham 58 34 17 7 10
6-Tottenham 56 34 16 8 10
7-Liverpool 54 33 15 9 9
8-Everton 52 33 15 7 11
9-Arsenal 49 34 14 7 13
10-Aston Villa 48 33 14 6 13
11-Leeds United 47 34 14 5 15
12-Wolverhampton 42 34 11 9 14
13-Crystal Palace 38 33 10 8 15
14-B&H Albion 37 34 8 13 13
15-Southampton 37 33 10 7 16
16-Burnley 36 34 9 9 16
17-Newcastle 36 34 9 9 16
18-Fulham 27 34 5 12 17
19-West Bromwich 26 34 5 11 18
20-Sheffield United 17 34 5 2 27

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS
 P J V E D
1-Internazionale 82 34 25 7 2
2-Atalanta 69 34 20 9 5
3-Juventus 69 34 20 9 5
4-Milan 69 34 21 6 7
5-Napoli 67 34 21 4 9
6-Lazio 64 33 20 4 9
7-Roma 55 34 16 7 11
8-Sassuolo 53 34 14 11 9
9-Sampdoria 45 34 13 6 15
10-Hellas Verona 42 34 11 9 14
11-Udinese 39 34 10 9 15
12-Bologna 39 34 10 9 15
13-Genoa 36 34 8 12 14
14-Fiorentina 35 34 8 11 15
15-Torino 34 33 7 13 13
16-Spezia 34 34 8 10 16
17-Cagliari 32 34 8 8 18
18-Benevento 31 34 7 10 17
19-Parma 20 34 3 11 20
20-Crotone 18 34 5 3 26

 P J V E D
1-Lille 76 35 22 10 3
2-Paris SG 75 35 24 3 8
3-Monaco 71 35 22 5 8
4-Lyon 70 35 20 10 5
5-Lens 56 35 15 11 9
6-Marseille 56 35 15 11 9
7-Rennes 54 35 15 9 11
8-Montpellier 47 35 12 11 12
9-Metz 46 35 12 10 13
10-Nice 46 35 13 7 15
11-Stade de Reims 42 35 9 15 11
12-Saint-Étienne 42 35 11 9 15
13-Angers 41 35 11 8 16
14-Brest 40 35 11 7 17
15-Bordeaux 39 35 11 6 18
16-Strasbourg 38 35 10 8 17
17-Lorient 38 35 10 8 17
18-Nantes 34 35 7 13 15
19-Nimes 32 35 8 8 19
20-Dijon 18 35 3 9 23

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Atlético Madrid 76 34 23 7 4
2-Real Madrid 74 34 22 8 4
3-Barcelona 74 34 23 5 6
4-Sevilla 70 34 22 4 8
5-Real Sociedad 53 34 14 11 9
6-Villarreal 52 34 13 13 8
7-Real Betis 51 34 14 9 11
8-Granada 45 34 13 6 15
9-Athletic 45 34 11 12 11
10-Celta de Vigo 44 34 11 11 12
11-Osasuna 40 34 10 10 14
12-Cádiz 40 34 10 10 14
13-Levante 38 34 9 11 14
14-Valencia 36 34 8 12 14
15-Getafe 34 34 8 10 16
16-Alavés 31 34 7 10 17
17-Valladolid 31 34 5 16 13
18-Huesca 30 34 6 12 16
19-Elche 30 34 6 12 16
20-Eibar 26 34 5 11 18

Espanha
Liga Santander

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

MEIAS-FINAIS    1ª MÃO    2ª MÃO
Villarreal - Arsenal        2-1 06/05  20:00
Man. United - Roma        6-2 06/05  20:00
QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO    2ª MÃO
Arsenal (5-1) Slavia Praha        1-1       4-0
Ajax (2-3) Roma        1-2       1-1
Dinamo Zagreb (1-3) Villarreal       0-1       1-2
Granada (0-4) Man. United         0-2       0-2

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE
2020/2021

DESPORTO

1-Sporting 76 30 23 7 0 54 15
2-FC Porto 70 30 21 7 2 61 27
3-Benfica	 66	 30	 20	 6	 4	 58	 21
4-SC Braga 58 30 18 4 8 49 30
5-Paços de Ferreira 48 30 14 6 10 35 35
6-V. Guimarães 41 30 12 5 13 33 37
7-Santa Clara 37 30 10 7 13 37 35
8-Moreirense 36 30 8 12 10 29 38
9-CD Tondela 35 30 10 5 15 32 49
10-Portimonense 34 30 9 7 14 33 37
11-Belenenses SAD 34 30 7 13 10 21 28
12-Marítimo 33 30 10 3 17 25 40
13-Gil Vicente 32 30 9 5 16 28 39
14-FC Famalicão 31 30 7 10 13 34 44
15-Rio Ave 31 30 6 13 11 23 33
16-Boavista 29 30 6 11 13 35 46
17-Farense 27 30 6 9 15 27 37
18-Nacional 24 30 6 6 18 26 49

 PTS  J V E D GM   GS

RESULTADOS 31ª JORNADA

1-Estoril Praia 66 31 19 9 3 51 22
2-FC Vizela 59 31 16 11 4 51 31
3-FC Arouca 56 31 16 8 7 39 23
4-Feirense 55 31 16 7 8 42 27
5-Académica OAF 55 31 15 10 6 39 25
6-GD Chaves 53 31 15 8 8 41 31
7-Benfica B 40 31 11 7 13 49 40
8-FC Penafiel 40 31 10 10 11 38 39
9-Casa Pia 40 31 9 13 9 37 40
10-Leixões 37 31 9 10 12 31 38
11-CD Mafra 36 31 9 9 13 33 44
12-SC Covilhã 33 31 7 12 12 30 36
13-Académico de Viseu 33 31 8 9 14 27 39
14-CD Cova Piedade 32 31 7 11 13 34 47
15-Varzim 30 31 8 6 17 24 39
16-FC Porto B 29 31 6 11 14 40 46
17-UD Oliveirense 28 31 6 10 15 22 43
18-Vilafranquense 27 31 4 15 12 28 46

 PTS  J V E D GM GS

RESULTADOS
01/05 GD Chaves 1-1 CD Mafra
  FC Porto B 5-1 C.Piedade
02/05 UD Oliveirense 0-2 Benfica B
  FC Vizela 1-1 Feirense
  SC Covilhã 0-0 Leixões
  Casa Pia 0-0 A. Viseu
  FC Penafiel 0-0 Estoril Praia
03/05 Vilafranquense 1-3 Varzim
  Académica 0-1 FC Arouca

32ª JORNADA
08/05 Feirense 10:30 UD Oliveirense
  Benfica B 12:00 SC Covilhã
  CD Mafra 13:00 Académica OAF
  Estoril Praia 15:15 GD Chaves
09/05 C. Piedade 9:00 FC Vizela
  FC Arouca 10:00 Casa Pia
 Leixões 12:30 FC Porto B
  Varzim 15:30 FC Penafiel
10/05 A. Viseu 12:00 Vilafranquense

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Haris Seferovic [Benfica] 25 18
2-Pedro Gonçalves [Sporting] 27 17
3-Mario González [CD Tondela] 21 12

29/04 Marítimo 1-0 SC Braga
30/04 P. Ferreira 1-0 Belenenses
  Guimarães 2-0 Moreirense
  CD Tondela 0-2 Benfica
  FC Porto 3-2 FC Famalicão
01/05 Gil Vicente 0-0 Farense
  Santa Clara 3-3 Boavista
  Portimonense 0-0 Rio Ave
  Sporting 2-0 Nacional

05/05 Marítimo 14:00 Gil Vicente
  SC Braga 14:00 Paços de Ferreira
  Rio Ave 16:15 Sporting
06/05 Moreirense 10:00 Nacional
  Belenenses 12:00 Portimonense
  Benfica 13:30 FC Porto
  Farense 15:30 V. Guimarães
07/05 FC Famalicão 14:00 Santa Clara
  Boavista 16:15 CD Tondela

Reis da Europa: Sporting conquista
a Liga dos Campeões em futsal
O Sporting escreveu, nesta segunda-feira, 

uma das mais belas páginas da sua história, 
após conquistar a Liga dos Campeões, em 

futsal, a segunda do palmarés, depois da que arreca-
dou em 2019.

Pela quinta vez na final da maior prova de clubes do 
Velho Continente, os leões comandados por Nuno 
Dias impuseram-se em Zadar, na Croácia, suplantan-
do o Barcelona por 4-3.

O clube de Alvalade chegou ao intervalo a perder por 
0-2, com a formação blaugrana a adiantar-se logo no 
primeiro minuto de jogo, por intermédio de Marcê-
nio, para aos 18' Ximbinha dilatar a vantagem para os 
culés.

Porém, na etapa complementar, o leão mudou a face 
e soltou um rugido do tamanho de Portugal, começan-
do a reduzir por Zicky, aos 26', para no minuto seguin-
te Erick Mendonça restabelecer a igualdade. 

Aos 31', João Matos operou a cambalhota no mar-
cador, para aos 37' Pany Varela dilatar a vantagem. 

Instantes depois Ferrão reduziu para o emblema da 
cidade condal. Porém, e num final impróprio para car-
díacos, os leões mantiveram a vantagem até ao soar do 
gongo... até ao soar do novo campeão europeu!

FC Porto inicia preparação para o
Benfica com Corona em tratamento
O FC Porto iniciou nesta segunda-feira a pre-

paração do Clássico com o Benfica com Te-
catito Corona como baixa, devido à lesão 

que o obrigou a sair nos primeiros minutos da parti-
da com o Famalicão.

O extremo mexicano juntou-se a Mbaye, baixa de 
longa duração do plantel portista, no boletim clínico 
dos dragões.

Recorde-se que o FC Porto defronta o Benfica na Luz, 
às 13h30 da próxima quinta-feira, numa partida muito 
importante na luta pelo segundo lugar, que dá acesso 
direto à Champions, numa altura em que os azuis e 
brancos ainda lutam pelo título nacional com o Spor-
ting.

Itália: Parma de Bruno Alves perde em Turim e desce à Serie B

O Parma viu confirmada a despromoção à Se-
rie B esta segunda-feira, após perder 1-0 em 
Turim contra o Torino, no jogo que encer-

rou a 34.ª jornada da Serie A.
Com Bruno Alves de início e com o ex-FC Porto 

Osorio no banco, o histórico emblema transalpino 
viu o defesa Mergim Vojvoda marcar o único golo do 

encontro aos 63 minutos. Com apenas 20 pontos con-
quistados, o Parma ocupa o penúltimo lugar e poderia 
somar 12 pontos nas quatro jornadas que faltam do 
campeonato italiano e igualar o Cagliari, a primeira 
equipa acima da linha de descida. No entanto, o facto 
de ter desvantagem no confronto direto dita desde já a 
descida, três épocas após ter subido.
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