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Feliz Dia da Mãe

A Voz de Portugal assinala maior festa fotográfica na
comunidade em Montreal. Com mais de 200 fotos no
novo programa televisivo A Voz de Montreal que homenageou as nossas mães queridas.
Nesta foto é a mãe de umas pessoas importantes da
nossa comunidade. Uma família que introduziu e fez
o nome da gastonomia portuguesa em Montreal. Apanhamos e partilhamos esta foto com a nossa comunidade... Quem é ela?
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eixeira de Pascoais, grande poeta de Amarante,
que faleceu em 1952, dizia: “ Escrevendo, cedo apenas a
uma necessidade espiritual de revelação ou confissão.” - “S. Jerónimo”
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E, naturalmente as escolhe de acordo com aquilo
que quer convencer-se.”
Eu sei, ao emitir opiniões posso influenciar os
que possuem sensibilidade igual ou semelhante à
minha.
São os cronistas, muitas vezes, a voz, dos que
não têm ou não querem ter voz.
Não é fácil escrever, para o público. Havia, no
tempo de meus avós, velho adágio, que rezava,
mais ou menos, assim: “Quem edificou na praça,
a muito se aventurou: uns dizem, que alta é; outros, de baixa não passou”.
Nem tudo que escrevo, agradará ao leitor. Mas
também não escrevo para agradar ou convencer,
seja quem for.
Cada qual, ao ler-me, deve pensar assim: concordo ou não, com o que diz, e reflectir.
Certa ocasião, jovem estudante, referindo-se às
minhas crónicas, publicadas in: “O Correio do
Ribatejo”, enviou-me carta aberta, dizendo assim:
“ Quando o leio, nem sempre concordo com o
que diz; mas faz-me pensar.
“ Confronto, então, com o meu parecer. Isso torna-me mais madura, e faz-me crescer e reflectir.
“ Quantas vezes, concluo: estava equivocada!
Nunca analisei, o tema, por essa faceta…”
É o jeito inteligente, como se deve ler os meus
textos, e dos outros cronistas; com espírito critico: “ Está certo ou errado?”
Este modo de ler, chamo: ler com inteligência, e
ajuda a melhor compreender a colectividade.
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ECCE HOMO, EIS O HOMEM
PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores

S

enhor Santo Cristo, dá um emprego ao meu filho! Senhor Santo
Cristo, cura-me desta doença que
me “consome”! Senhor Santo Cristo, ajuda a minha
filha que está dependente da droga!… São preces e
súplicas como estas - a par de lágrimas sentidas deslizando livremente pelo rosto deste povo de Deus - que
se ouvem e vêem ao longo do trajecto que a Veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres
percorre, tanto no Sábado, ao redor do Campo de S.
Francisco, como no Domingo atravessando a cidade
de Ponta Delgada.
Desde o princípio dos tempos que o homem anda à
procura do mistério que responda à razão da sua existência. Também não entende o porquê do seu nascimento e da sua morte. O sofrimento, as guerras, a fome,
mas, também, as alegrias, a paz, as bênçãos da fartura
que a terra e o gado lhe oferecem todos os dias remetem-no para a existência, algures, de um Ser superior a
“cuidar” de tudo isto.

Curiosamente, não olha para o chão na sua busca!…
levanta a cabeça para o alto, onde o céu azul que tudo
envolve aponta espaços impenetráveis ao conhecimento
humano. Por muito que ele estude, investigue, construa
lendas, trabalhe vastos e difíceis raciocínios, atinge inexoravelmente um ponto em que não consegue avançar.
Eis o homem só, num universo imenso sobre o qual
pende o Mistério. É neste cenário de constante procura
que surge Alguém - Deus - para nos dizer que não estamos entregues, única e exclusivamente, aos poderes
do mundo com as suas vontades, por vezes levianas,
egoístas e prepotentes. Temos o Senhor…a reinar sobre
todos os seres e todas as coisas, por mais ínfimas que
elas sejam e a proteger-nos de qualquer dor que queira
superar as nossas forças. Não admira, portanto, que as
festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres
arrastem multidões de peregrinos que, vindos de toda
a parte - desde as restantes Ilhas do Arquipélago dos
Açores, ao Canadá, Estados Unidos da América e outras paragens - se dirigem ao Santuário da Esperança e
aqui permanecem, nesta Ilha de S. Miguel que se torna
pequena para acolher tanto povo e tanta oração…
Também alguns Canais de Televisão transmitem estes
momentos de fé de uma população que, seguindo em

O satélite Aqua da Nasa
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot. com

E

m 4 de maio de 2002, o Satélite Aqua da NASA
fora lançado. A comemoração deste projeto
despertou-me excelentes lembranças. Assim
que retornei ao INPE, no início de novembro de 2000,
após quatro anos de uma grande experiência política,
fui realocado na minha antiga Divisão de Eletrônica,
no grupo de computação de bordo de satélites, mas
logo fui convidado pelos gerentes Eduardo Santana e
Marcos Quintino para ingressar no grupo da Gerência de Satélites.
O gerente Santana expôs-me um grande problema que
o INPE enfrentava no Projeto Aqua da NASA, que o
Brasil e o Japão faziam parte também. O INPE era responsável pelo instrumento HSB (Humidity Sounder for
Brazil) e o equipamento de teste utilizado estava apresentando problemas de funcionamento e não dispunha
de reserva, o que motivou o gerente a convidar-me para
desenvolver um novo equipamento de teste.
A participação do Brasil em um satélite de US$ 1 Bilhão era o início de uma cooperação com a NASA que
incluía a participação na Estação Espacial e o envio de
um astronauta brasileiro. Foi o resultado do respeito
que o Brasil adquirira nos anos anteriores e tornou nosso país atraente para diversas agências, como da China,
da Europa (ESA), e dos Estados Unidos (NASA).
Cabe ressaltar que a participação brasileira era bastante modesta. O sensor de umidade HSB foi resultado do
acordo de cooperação técnica e científica entre a NASA
e a AEB, Agência Espacial Brasileira. Foi construído
pela empresa inglesa Matra Marconi Space, com a par-

ticipação da empresa brasileira Equatorial Sistemas.
Custou US$ 11 milhões.
O gerente responsável pelo instrumento brasileiro no
satélite da NASA, Vicente Damasceno, queria que eu
ficasse em Los Angeles por dois meses, desenvolvendo
o equipamento e colaborando com os testes do satélite, uma vez que eu já tinha experiência disso adquirida
nos satélites SCD e CBERS. Porém, o gerente Quintino
previa o início do Satélite de Sensoriamento Remoto
(depois chamado de Amazônia-1) e não concordou em
perder o responsável pelos computadores de bordo por
tanto tempo. Acertamos que eu desenvolveria no Brasil
e iria a Los Angeles instalar o equipamento no sistema.
E assim foi.
É difícil descrever como é trabalhar em um projeto
tão caro e que produziria enorme quantidade de dados,
que o Brasil adquiriria por apenas 1% do custo. Retornei a Los Angeles (depois de 9 anos do SCD-1) em 19 de
maio de 2001, um sábado. Na segunda-feira, iniciamos
a instalação do sistema e, claro, não funcionou.
Na terça-feira, chamaram o expert Scott Gobe, que
nos orientou a configurar o equipamento para a rede
da TRW. Memorizei seu nome porque foi curioso e engraçado: ele pediu permissão para olhar como eu configurava e ficou muito impressionado porque em Pascal
bastavam duas linhas de programa, “only two lines?”,
enquanto em C era quase uma página, coisa que eu já
sabia. Em poucos dias fizemos o equipamento funcionar na rede, ainda bem porque fui informado que na
segunda-feira seguinte seria feriado, mas na quinta-feira param de trabalhar. E há quem fale mal de da mania
do brasileiro emendar feriados...

CRÓNICAS

Procissão, acompanha o Senhor que, em andor decorado com as mais belas flores reparte as suas bênçãos
por todos, sem diferença de idade, cor, estatuto social
ou qualquer outra diversidade que os homens têm por
hábito acrescentar uns aos outros na sua ignorante forma de quem julga ter na sua posse a gestão do Mundo.
Vejo com os olhos da alma - que são mais abrangentes
na clarificação das coisas - muitos e muitos velhos ou
doentes, ou mesmo pessoas de silêncio, em frente ao Televisor a sentir o afago deste Cristo que caminha pelas
ruas da cidade de Ponta Delgada, também eles a suplicar ajudas e a rezar louvores a Quem nunca lhes faltou
nos seus momentos de maior aflição. Inclino-me perante a Majestade do Ecce Hommo, aquele que sempre foi
e sempre será. Ofereço este texto a todos os jovens que
procuram o seu caminho e não o encontram; àqueles
que a sociedade segrega; aos doentes sem esperança de
cura… De forma muito especial, peço ao Senhor Santo
Cristo dos Milagres que preserve as crianças e os adolescentes dos homens promíscuos e escandalosos, que
são uma chaga viva da sociedade contemporânea.
E hoje, peço ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, com
muita força e a certeza de que Ele me vai ouvir, que afaste do Mundo esta Pandemia que desde 2020 assola todo
o Mundo arrastando consigo tanto sofrimento e tanta
desolação. Amém.
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Momento Memorável dedicado ao Dia da Mãe
no novo programa televisivo A Voz de Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Q

uinta-feira na canal televisivo FPTV iniciou-se uma nova
aventura com o novo programa
televisivo A Voz de Montreal.
Neste primeiro programa tivemos duas entrevistas
conduzida pelo um dos membros da nossa equipa,
Francisca Reis. A primeira foi com os proprietários do
restaurante Estrela do Oceano sobre um pouquinho
da história do restaurante e o seu 50º aniversário, sem
esquecer a pandemia e o dia da mãe. Na segunda parte
foi uma entrevista com a cantora Suzi D. Uma das par-

tes mais interessante foi a homenagem as mães. Duas
canções dedicadas as nossas mães.
Fizemos o pedido no grupo Facebook de A Voz de
Portugal e muitos enviaram fotos para publicar no
programa. Mais de 200 fotos foram publicadas no programa televisivo com duas canções dedicadas à mãe.
A primeira canção foi Mãe cantado por Eddy Sousa
um dos melhores cantores da nossa comunidade e a
canção Mãe da Mariza. Duas canção memoráveis para
homenagear as nossas mães. Espero que muitos gostaram aqui são alguns comentários no Facebook:
Venilia Frias: "Viu gostei continuem precizamos disto boa sorte"; Annie Lopes: "Gostei muito!"; Lurdes
Moura José Grota: "Gostei muito"; Gabriela Alves:
"Parabéns e muito sucesso"; Maria Costa: "Parabéns

e sucesso". Filomena Costa: "Mereces muito, sempre
acreditei em vocês e nas tuas capacidades, tudo o que
precisavas era de uma oportunidade. Aproveita e segue em frente, só não estou contigo fisicamente por
questões de saúde, tu sabes, mas estarei aqui a aplaudir e dar toda a força necessária para nunca desistires.
Abre tuas ASAS e VOA..... tu consegues. Viva a Voz de
Portugal. Respeitando, o caminho faz-se caminhando
sem atropelar ninguém, chegas lá e sabes porquê ? Porque la é o teu lugar. Parabéns. Eduarda Branco: "Nice,
Congrats!". IdeltaJoe Rego: "Parabéns felicidades bom
sucesso".
Obrigado e até quinta-feira na FPTV, a televisão de
Costa a Costa para todas as comunidades portuguesas no Canadá.

Senhor Santo Cristo dos Milagres

Fomos informados pela Comissão de Festa do Senhor Santo Cristo que as grandiosas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Montreal não serão festejados nos dias 22 e 23 de maio mas vão ser festajadas no
primeiro fim de semana de setembro, 4 e 5 de setembro de 2021, se Deus quiser e se a pandemia permiterá
de poder festejar estas lindas celebrações do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Viva o Senhor Santo Cristo
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P de popularismo de patentes
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

N

a semana passada tivemos
uma proposta que julgo de
todo perigosa, não pelos
seus objetivos, aparentemente humanos, mas pela forma que se pretende aplicar. O presidente americano Biden apelou a uma espécie de concertação com
a Europa para a suspensão temporária das patentes
das vacinas contra a covid-19, no sentido de facilitar
o acesso a estas pelas nações com mais dificuldades
económicas e financeiras, ou por outras palavras, que
não as conseguem pagar.
À primeira vista parece uma ideia nobre, com objetivo
nobre, mas será que o resultado dessa ideia seria mesmo esse? A patente é uma forma de proteção concebida
para todos aqueles que desenvolvem ideias originais, no
sentido de proteger o investimento feito através de uma
exclusividade na exploração dessa ideia, que no caso
das vacinas, perdura por um determinado período de
tempo, acontecendo o mesmo com os medicamentos
antes destes poderem ser admitidos como genéricos e
produzidos por outras entidades que não aquelas que o
conceberam ou que têm direito sobre os mesmos. Provavelmente o cidadão comum não tem ideia, mas todos
os medicamentos, incluindo as vacinas, levaram anos,
por vezes décadas a serem desenvolvidos. Nesse ínterim
muito investimento foi feito, ou por entidades privadas,
como as farmacêuticas, associações específicas a determinadas doenças, etc., ou entidades públicas, a maior
parte sobre a forma de financiamentos a fundo perdido
que suportam projetos escolhidos por painéis de cientistas e outros profissionais da área. Os custos são assim
elevados, não particularmente pelo custo dos profissio-

nais envolvidos, mas pelo tempo que multiplica sobremaneira os salários, os custos de equipamentos, custos
de infraestrutura e custos de materiais pelos anos que
demora a desenvolver essas novas terapias. Para cada
uma que tem bons resultados, ou pelo menos resultados positivos face às terapias recomendadas, muitas
outras ficam pelo caminho, o que quer dizer anos de
trabalho e investimentos que dão em becos sem saída.
A ciência é assim. Falo por ver de perto pois tenho alguém próximo nesta área, pelo que vi, e continuo a ver,
o trabalho que é desenvolver algo, as frustrações que se
passa, os muitos fracassos para as poucas vitórias que se
tem. Nesta área temos pessoas de alta formação, muitas vezes com o dobro ou mais do tempo de formação
que leva para um curso de direito, por exemplo. Enfim,
não é um campo fácil, mas outros também não o serão. Porquê esta descrição toda? Parece-me importante
compreender que há muito trabalho de muita gente por
muitos anos por cada comprimido seguro que tomamos, ou por cada vacina que apanhamos. Se retirarmos
o direito de exploração dos resultados obtidos, em que
estado colocaremos a inovação? Qual o incentivo a inovar se o parceiro do lado pode pegar imediatamente na
ideia e usufruir do investimento que fizemos? Naturalmente tem que haver um equilíbrio: no caso de uma vacina, dada a exclusividade da mesma, os acordos devem
ser transparentes, razoáveis e sujeitos a escrutínio para
evitar abusos de parte a parte.
Recentemente alguém comentou comigo que os bens
de primeira necessidade deveriam ser grátis, ao qual
perguntei de imediato que receberiam em troca aqueles que os produzem, de que viveriam eles? O agricultor
que produz as farinhas? O padeiro que produz o pão?
Os produtores de leite, etc.? Recebi silêncio em resposta... Há soluções fáceis, populares, mas não quer dizer
que sejam as certas. O precedente de sequer haver a

CRÓNICA

ameaça de retirar ou suspender os direitos associados
a uma patente encaixam neste espírito de facilidade
que nos conduz ao abismo. A arbitrariedade de apontar
exceções consoante as circunstâncias incute um senso
de instabilidade e de insegurança em todos os agentes
da sociedade, quer sejam indivíduos, empresas, associações, instituições ou mesmo os próprios governos.
Certamente situações extraordinárias exigem medidas
extraordinárias, mas será que é esse o caso? Já alguém
se perguntou se, caso se suspendesse as patentes, temporariamente ou não, quem beneficiaria da produção
livre de royalties (direitos de utilização ou de autor) das
vacinas em África ou na Ásia? Nesses continentes quais
são os países que dominam ou têm mesmo o conjunto
de unidades produtivas da região? Felizmente alguns
líderes europeus, onde destaco Angela Merkel da Alemanha que se pronunciou desde o início contra esta
suspensão das patentes, tendo depois outros líderes europeus recuado e alinhado com Merkel.
Julgo que os EUA, e Biden em particular, esteve mal,
pois os EUA são um dos países que açambarcou a sua
produção pelo que exigir aos outros algo que não se faz
em casa, é hipócrita. Sabe-se que a produção é o problema das vacinas anticovid, pois é uma pandemia, por
conseguinte inesperada e logicamente ninguém tinha
unidades produtivas de vacinas à espera indefinidamente de um evento desta natureza. Julgo que explorarem uma rede de unidades produtivas pelo mundo
fora obedecendo a regras de distribuição em casos semelhantes fará muito mais sentido do que o popularismo barato de sugerir tirar a uns para dar a outros. Em
todo o caso, não se pode resolver os problemas, que na
realidade são desequilíbrios, provocando outros desequilíbrios que mais tarde poderão ter impacto negativo numa próxima pandemia.
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«Sumovite é a marca das famílias»
E
sta semana, a Sumovite, histórica marca portuguesa de refrigerantes chega ao mercado
de Montreal, apresentando-se com 3
referências e um objectivo claro: ser a
marca das famílias.
A história da marca remonta a 1952,
ano em que foi lançada por um empresário que detinha os Refrigerantes
Clérigo, no Porto, tendo sido depois
transmitida para a marca UPREL, que a
deteve nos últimos anos. É agora relançada pela mão do Grupo Domus Capital
(que detém a Quinas, por exemplo), de
forma a permitir a entrada no segmento
de refrigerantes.
O contexto pode não ser o mais favorável, mas Maria João Pereira, directora
de Marketing do Grupo Domus Capital,
explica que este lançamento já estava
previsto desde o início do ano, pelo que
não se justificaria adiar o mesmo. «É
um produto familiar, de consumo em
casa, com uma excelente relação qualidade/preço e, por isso, faz sentido este
lançamento mesmo na situação actual»,
afirma.
O foco agora está no desenvolvimento
da campanha de comunicação do lançamento da marca, focada na proximidade com a família, e na expansão da
distribuição pelo País.
A Sumovite é uma marca com quase 70
anos, que havia desaparecido do mercado, regressando agora, em plena pan-

demia da Covid-19. O que determinou
este relançamento?
O segmento dos refrigerantes é constituído por marcas com grande notoriedade ou por marcas que vendem apenas
pelo preço. Sentimos que fazia falta ao
mercado uma nova marca que se pudesse situar no meio. Ou seja, conseguir um
produto de qualidade a um preço competitivo, sem descuidar a comunicação e
a capacidade de conseguirmos ter uma
marca com presença, que acrescente valor ao consumidor. Quando o consumidor comprar Sumovite não irá apenas
levar Sumovite, seremos uma marca
que trará sempre algo mais às famílias.
Além disso, os packs terão sempre algumas surpresas.
O foco está, portanto, nas famílias…
Com uma maior preponderância nas
crianças e jovens que são quem mais
consome este tipo de produto. A Sumovite é uma marca das famílias, que
as vem unir e inspirar, que lhes permitirá consumir este tipo de produto sem
grandes investimentos e sem descuidar
o seu bem-estar pois toda a gama Sumovite apresenta baixos níveis de açúcares
sem perder o sabor. Vimos trazer ao
mercado novidade, equilíbrio e diversão.
Onde poderão ser encontrados os produtos?
A marca já chegou em Montreal e vai
ser distribuido através das mercearias

e vamos implentar este produto através
de Montreal como um refrigerante com
um excelente sabor e que vai ser aprecia-

mesmo os Açores, chegando assim em
todo Portugal e agora vamos ver este
produto através do Canadá.

do por todos. Paralelamente, a Sumovite já está ser distribuída em várias zonas
do País, como Porto, Vila Real, Leiria,

Queremos dar as boas-vindas a este
novo produto e parabéns ao importador
nesta nova aventura...
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A FARSA

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

D

esde que triunfou o Movimento das Forças, na madrugada de 25 de Abril de
1974, que os políticos portugueses
quase não se cansam de defender os Direitos Humanos, garantindo que os mesmos eram violados em
Portugal durante a II República, e que estariam agora a ser completamente observados durante a vigência da Constituição de 1976.
A guerra na Síria, ali fomentada pelo Ocidente, de
parceria com a chamada Primavera Árabe, criou as
condições essenciais à fantástica demanda do espaço
europeu pelos refugiados do desastre criado por aqueles dois acontecimentos políticos. Realidades a que tem
de juntar-se o completo falhanço das independências
dos antigos territórios colonizados pelos europeus, depois rapidamente abandonados e posteriormente explorados em regime neocolonial.
Como rescaldo de toda esta realidade, o espaço europeu viu-se demandado por vagas de populações
oriundas do hemisfério sul, tanto ao nível dos Estados
Unidos como da União Europeia, aqui oriundos do
continente africano e do Médio Oriente. E se nos Estados Unidos a brutalidade do pensamento de Donald
Trump mostrou a realidade a ser seguida, já a União
Europeia, objetivamente, deitou mão da tal política
externa do megafone, expressão muito adequada e da
autoria de Benjamin Netanyahu.
Começou a União Europeia com o impedir do espalhamento dos migrantes para lá da Grécia, numa pri-

meira fase, e depois para lá da Itália, numa segunda
fase. Numa terceira fase, a chegada da procura por um
mundo menos maus foi-se transferindo para ocidente,
primeiro por via da costa sul de Espanha, depois pelo
mesmo lado, mas de Portugal. E aqui, como usualmente – foi sempre assim e com todos os partidos que têm
tido nas mãos as rédeas do poder...–, o que acabou por
se impor foi a farsa política: tudo mãos abertas, sempre chegados à frente em primeiro lugar, mas sem que
ninguém mais soubesse o que quer que fosse de quem
havia entrado em Portugal. Ou antes: sabia-se de tudo,
mas sem se saber, à luz daquela velha regra de que o calado é o melhor. A tal regra que eu mesmo referi como
a do não viu, não ouviu, não sabe, não pensa, obedece.
No entretanto, por aí nos chegou a COVID-19. Bom,
foi o fim da picada, como usa dizer-se. Num ápice, eis
que começou a desenvolver-se um caudal de ponta de
cheia informativo, mas onde, infelizmente, mil e um
dos mais proeminentes nos surgiram a defender os Direitos Humanos dos moradores do Zmar, esquecendo,
quase completamente, os tais migrantes, votados ao
abandono. Uma ação em que se destacou a Ordem dos
Advogados, com a nossa jovem representante da Comissão dos Direitos Humanos a dirigir-se aos migrantes, instando-os a que se dirigissem à referida estrutura!!! Mas será que a jovem causídica não descortina
que nenhum migrante a ouviu? Será que os migrantes
sabem como contactar a Ordem dos Advogados? É
simplesmente ridículo!
Quero acreditar, no mínimo, em duas coisas. Por um
lado, que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados vai enviar para Odemira um grupo
de causídicos, a fim de ali se reunirem com o maior

número possível de migrantes, a fim de poderem, de
facto, ser instruídos e ajudados. Por outro lado, que a
referida comissão vai solicitar aos membros da Ordem
dos Advogados a localização de casos similares pelos
diversos concelhos de Portugal. Porque se assim se não
der, bom, tudo irá continuar na mesma.
Há que salientar, neste domínio, um dado que me parece essencial: as diversas estruturas religiosas presentes em Portugal, mormente a Igreja Católica, devem
ajudar a localizar estas situações. As estruturas religiosas islâmicas, hindus, evangélicas e outras, devem
ajudar a localizar estas bolsas desumanas de pessoas
atiradas à sua pouca sorte.
É essencial ser claro neste domínio da defesa da dignidade humana: o caso das estufas de Odemira, com
casos exemplares e outros horríveis, não é único, sendo expectável a existência de muitos outros no Alentejo, no Algarve, em Setúbal, em Lisboa, em Santarém,
em Castelo Branco, etc.. Portanto, há que atacar este
problema de um modo global e sistémico, de molde a
permitir uma aproximação forte à resolução desta vergonha para Portugal. Mas, atenção: isto passa-se em
toda a União Europeia...
Espero agora bem que o Governo de António Costa faça o que nenhum outro fez até aqui, assim dando
cumprimento às mais que justas razões expostas pelo
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Os portugueses,
depois desta balbúrdia recente, vão estar atentos, cabendo também à grande comunicação social dar a conhecer esta vergonha que, qual tumor, deverá estar por
partes muito vastas de Portugal. Acabemos com esta
farsa já com barbas!
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A nostalgia das festas do Senhor
ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta da Semana: 7 de Espadas,
que significa Novos Planos, Interferências. Amor:
Tenha pensamentos positivos mesmo quando nem
tudo corre como planeou. Enfrente os desafios com
coragem. Saúde: Mantenha a boa forma através do exercício
físico regular. Dinheiro: Terá alguma dificuldade em cumprir
prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

O

ano passado, em plena primeira onda da pandemia,
eu escrevia na minha habitual crónica semanal que: “As festas do Senhor Santo
Cristo voltarão em 2021e juntos continuaremos a fazer a festa, tal como desde 1700 os nossos antepassaTOURO: Carta da Semana: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Confie no que dos a fizeram.

tamanho de cada crente.

Sente-se uma ânsia entre os crentes da emoção daquele olhar transvasante do Cristo padecente mas rei.
Não vi este ano uma moldura humana compenetrada
que incorpora o cortejo, como que a tentar procurar
um porto seguro para um futuro incerto e doloroso.

sente. Aceite que é tempo de mudar. Saúde:
Tendência para dores musculares. Dinheiro: O seu
bom desempenho profissional deixará os seus superiores
satisfeitos. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Quantas deceções na vida, quantas descrenças, quantas súplicas, de quantos querem olhar o Senhor Santo
Cristo, e implorar auxílio para os momentos dolorosos
da vida. Pela noite dentro, eram muitos os que das diversas freguesias de S. Miguel percorriam a pé dezenas
e dezenas de quilómetros, em direção à cidade de Ponta Delgada para “passar a noite” perto da Veneranda
Imagem e participarem na solene vigília.

significa Afeição, Falsidade. Amor: A sua família
necessita que lhe dê mais atenção. Saúde: Deve ter
mais cuidado com os seus ossos. Melhore a sua postura.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Por isso, este ano, a emoção e a alegria do peregrinar
em direção ao Santuário fez mais uma pausa inesperada. Os céus de sábado não se coloriram do fogo-de-artifício e por isso deixaram de ter o mesmo brilho.

Em 2021 estaremos no Campo de S. Francisco para
assistirmos à abertura das luzes e testemunhar a passagem da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ponta
GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Espadas, que Delgada.

CARANGUEJO: Carta da Semana: 9 de
Ouros, que significa Prudência. Amor: Pequenos
desentendimentos
poderão
deixá-lo
muito
magoado. Veja os problemas como uma oportunidade
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se
dos desequilíbrios alimentares. Dinheiro: Poderá receber
uma boa proposta.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
LEÃO: Carta da Semana: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios. Amor: Uma conversa
franca com o seu companheiro fortalecerá a vossa
relação. Saúde: Cuidado com os rins, beba mais água.
Dinheiro: Podem surgir boas oportunidades, não as deixe
fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM: Carta da Semana: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Domine a sua agitação,
permaneça sereno e saberá escolher com
sabedoria. Saúde: Cumpra horários e rotinas. Dinheiro:
Surgirão novos projetos que lhe permitirão melhorar a sua
situação financeira.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

As gentes desta ilha e dos Açores voltarão, mais uma
vez, a fixar o doce olhar do Ecce Homo.
É a roda da vida. Para o ano (2021), chegaremos rapidamente às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres
e Ponta Delgada vestir-se-á, novamente, de gala, para
acolher os milhares de peregrinos que prestarão homenagem e veneração respeitosa ao Ecce Homo e festa continuará a ser a maior referência religiosa destas
ilhas de mistério e de lava formadas.”
Afinal, neste ano de 2021 chegamos ao Dia do Senhor
das Ilhas e as ruas da nossa cidade voltaram a ficar vazias; Os micaelenses cultivaram as mais belas flores
mas elas voltaram a ficar no campo, sem emprestar
magnificência a todo o Santuário.

Pelo segundo ano consecutivo, como não há memória, nem mesmo aquando da pandemia da gripe espanhola que dizimou milhares nesta ilha e milhões por
todo o mundo, o andor do Senhor Santo Cristo não
voltou a transpor os umbrais do Convento da EsperanBALANÇA: Carta da Semana: Ás de Paus, que ça, nem deu a volta ao Campo do Senhor.

significa Energia, Iniciativa. Amor: Lute pela sua
felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos.
Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde: Procure
fazer desporto. Dinheiro: Fase pouco favorável para
investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Com tristeza não ouvimos os foguetes estalejarem no
ar, dando sinal da saída da Veneranda Imagem da Porta do Carro ou da porta principal da Igreja da EspeESCORPIÃO: Carta da Semana: 10 de Paus, rança. Não vimos os joelhos ensanguentados de tantas
que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: e tantos devotos a cumprir promessas, nem círios do

Poderá apaixonar alguém especial, estará com um
forte poder de sedução. Saúde: Estará em boa forma,
continue a praticar exercício. Dinheiro: Pode realizar uma
compra que há muito tempo desejava.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas,
que significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Se escutar o seu coração e agir de acordo
com a sua intuição, encontrará a felicidade!
Saúde: Poderá sofrer de rouquidão. Tome chá de
perpétuas roxas.
Dinheiro: Tenha cuidado com as pessoas que trabalham
consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros,
que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo
que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas
vezes contra si. Saúde: Cuide melhor dos seus pés.
Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou
falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta da Semana: Ás de Espadas,
que significa Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na
sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES: Carta da Semana: 6 de Copas, que
significa Nostalgia.
Amor: Não se precipite numa decisão importante.
Analise todos os factos e pense friamente.
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva
para que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

Mas a fé do povo micaelense continuará como sempre foi e o olhar da Veneranda Imagem deixará saudade e a ânsia de a venerar será mais forte do que nunca.
Não vimos emigrantes com as suas máquinas de filmar, nem vieram matar saudades dos cheiros das ruas
das suas freguesias de origem, nem das paisagens da
nossa ilha. Também não fomos às tasquinhas comer
os caranguejos e tomar uma bebida, nem passeamos
na avenida.
Celebramos pelas plataformas digitais e pela televisão
as liturgias online das festas do Senhor Santo Cristo,
mas o nosso orgulho nelas será sempre o mesmo e a
vontade de celebrar esta festa, cumprindo a inspiração
de Madre Teresa da Anunciada, ganhará com esta ausência forçada ainda mais força.
A prova disto são as velas e os ramos de flores colocados no adro da Igreja da Esperança, que de portas
fechadas transmitiam um sentimento de dor e desolação.
Como disse o Reitor do Santuário, uma vez mais
teremos de ser fortes, como temos sido: fortes e resilientes, cumpridores e respeitadores, porque a isso nos
convoca a nossa fé, pois a situação pandémica trouxe
perdas e sofrimento, e em alguns casos, irreversíveis.
Sentimo-nos mais próximos do Senhor, fazendo a
dura experiência da cruz, no que ela tem de sofrimento. Mas também sabemos que é a cruz que nos salva e,
por isso, nela encontramos o sinal da esperança, porque sabemos que a nostalgia vai ficar, com a certeza
que voltaremos ainda mais fortes.
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GUIA DO CONSUMIDOR

Um serviço sensacional para a comunidade
Agências de viagens

Mercearias

Seguros / Financeiros

Renovações

JES RENOVATIONS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

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
Missão de Nossa Senhora de Fátima

FILARMÓNICAS
EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Divino Espírito Santo
Portuguesa de Montreal

GRUPOS FOLCLÓRICOS

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

60 anos
ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

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

PLANO POUPANÇA

PAULO F. GONÇALVES
T.: 514 884.0522

SUDOKU

4
5

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

7
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

Seguros / Financeiros

SEGUROS

Padaria

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

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

Contabilista

Importador

CRUZADAS

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

assure-toi.ca

Notários

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

Campinos do Ribatejo
Cana Verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Praias de Portugal

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

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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HORIZONTAIS: 1. É o segundo continente mais pequeno. Proceder. 2. Antiga flauta pastoril. Ovário dos peixes. 3. Maria Manuela (...), presidente do
conselho directivo da ADSE. Relativo à navegação e a navios. 4. Prefixo
(montanha). Substância resinosa misturada com um corante, para fechar
garrafas, cartas, etc. 5. Grande número de animais. 6. Península de (...) tem
de sair da Área Metropolitana de Lisboa para ter mais apoios europeus, diz
o Governo. Como Eva no Paraíso. 7. Vincular. Forma internacional de vóltio.
8. Série de colunas. Ouro (s. q.). 9. Mulher das ilhas. Organização Internacional do Trabalho. 10. Aia. Larva. 11. Correia dupla que sustenta o estribo.
Ser inconstante.
VERTICAIS: 1. Gnomo, duende. Relativo à sociedade. 2. Ofício. Árvore de
grande porte. 3. Pouco frequente. Cortar por medida, à feição do corpo. 4.
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de ovo, óvulo. Recíproco. 5. Presilha que liga a meia à palma do pé, quando esta cobre a perna
desde o joelho ao tornozelo (regional). Catarina, uma Incrível História (…),
livro de Catarina Raminhos. 6. Prefixo que exprime a ideia de privação. Limalha. Avenida (abrev.). 7. Escudo romano de forma oval. Vestuário talar de
magistrado. 8. Altar. Apupar. 9. Garante que todos os alunos e professores
vão ter computador no final do próximo ano. Prefixo (três). 10. Imposto sobre
o Valor Acrescentado (abrev.). Lição. Tântalo (s. q.). 11. “Lé com lé, cré com
cré, cada um com os da sua (...).” Lançar dentro.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau à lisbonense

INGREDIENTES:
1 kg bacalhau crescido
6 c. sopa azeite
1 cebola grande
6 dentes de alho
2 folhas louro
10 ovos M
qb pimenta-branca
qb salsa fresca
75 g azeitonas pretas descaroçadas

MODO DE PREPARO: 1. Desfie o bacalhau em cru e ainda salgado. Lave-o por
duas vezes e deixe em água fria durante
2 a 3 horas. 2. Num tacho largo, aqueça
o azeite e refogue a cebola cortada em
meias-luas, o alho laminado e as folhas de
louro. 3. Adicione o bacalhau e envolva,
mexendo durante 2 a 3 minutos. 4. Bata os ovos com a pimenta e junte-os ao tacho. Acrescente a salsa bem
picada e misture bem. Retire do lume. 5. Sirva em travessa de barro e decore com salsa e azeitonas pretas.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†
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

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

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

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

Companhia em paisagismo está a 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

ESTAMOS A PROCURA DE EMPREGADOS
PARA O NOSSO RESTAURANTE

- Empregado de mesa
- Empregados ao balcao
514-729-9494

enviar cv ao info@ocantinho.ca
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

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

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.

JOSÉ REGO
1952-2021

Faleceu em Montreal no dia 4
de maio de 2021, com 68 anos.
O senhor José Rego, natural
da Ribeira Seca da cidade da
Ribeira Grande, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor sua esposa
Maria da Conceição Rego,
sua filha filha Patricia, seu filho
Christopher, sua mãe Angelina
Almeida Rego. Suas irmãs
Carmen e Rosa, seus irmãos
Johnny
(Maria
Carvalho),
cunhados/as sobrinhos/as e
restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Este, Montreal
www.memoria.ca
T: 514-277-7778
O funebre foi realizado sexta-feira 7 de maio de 2021
às 10h na igreja Santa Cruz, foi sepultado em criptar
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com
profunda saudade a missa do sétimo dia que se realiza hoje, terça-feira 11 de maio às 18h na igreja Santa
Cruz. A família vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam
na dor. Bem Haja.

EMPREGOS

Precisa-se de um
cozinheiro para trabalhar
a tempo inteiro ou parcial.
www.rotisserieportugalia.ca
T.: 514 282.1519
OFERTA DE SERVIÇOS

ENTRETIEN PAYSAGER
PROCURA-SE HOMENS PARA TRABALHAR NO
JARDINS E CORTAR ERVAS, ETC.

CONTACTAR CARLOS
514-821-4346

Precisa-se de padeiro com
experiência para uma Padaria em
Laval. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

EU SOU ESPECIALIZADA PARA TOMAR CONTA
DE PESSOAS IDOSAS, MUITA CARRINHOSA E DE
CONFIANÇA.

LENA: 514-820-5331

VENDE-SE
VENDE-SE MÁQUINA INDUSTRIAL OVERLOCK.
PODEM ME CONTACTAR

514-729-5727

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. 514-895-8702

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
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F1: Lewis Hamilton, Vence GP de Espanha
Numa Impecável Estratégia da Mercedes
HÉLDER DIAS

AVP-F1

D

isputou, este fim de semana, no famoso circuito da
Catalunha, em Barcelona, o
Grande Prémio da Espanha, quarta
prova deste Campeonato do Mundo da Fórmula 1,
desta feita mais uma vês o (circo) foi sem público, mas
que segundo a saúde pública estamos no bom caminho... por falar em bom caminho e você caro leitor, Já
se vacinou? Bravo por o ter feito e... Feliz dia da MÃE
a todas elas do mundo.
E segundo os médias britânicos levantaram, a possível
troca de pilotos da Mercedes, ou melhor Valtteri Bottas ceder o seu lugar a George Russell, o grande chefe
da equipa Toto Wolff, acabou por dizer "não será no
meio da época que irão fazer as trocas, numa boa verdade nunca vimos a Mercedes fazer até agora algo similar". Lewis Hamilton já saiu também em defesa do seu
companheiro o que parece ter deixado o finlandês mais
tranquilo e até mais rapido em pista mas, serão mesmo
rumores? A ver vamos!
Nota curiosa de Max Versttappen dizendo "se quiseres
ganhar em Barcelona terás que largar da primeira fila".
Complicada a situação de Sergio Perez no que respeita
a colaboração esperada pela Red Bull, com o mexicano a fazer mais uma saida de pista neste Q3. LEWIS
HAMILTON, detentor do recorde das poles position,
consegue hoje o bonito número de 100 primeiras posicoes na linha de partida! Quem diria que neste 9 de

Maio 2021, os recordes de Ayrton Senna 65 e de Michael Schumacher 68 chegariam ao número mágico
de 100! Participando em 269 corridas e conquistando
100 poles o heptacampeão saiu da primeira fila e da
primeira linha em 37,1% das provas em que correu na
F1 Bravo Hamilton pelo feito conseguido. Versttappen,

Red Bull; Valteri Bottas, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari; Esteban Ocon, Alpine; Carlos Sainz, Ferrari; Daniel Ricciardo, McLaren; Sergio Perez, Red Bull; Lando
Norris, McLaren e Fernando Alonso, Alpine foram os
dez primeiros a largarem, Lance Stroll disse: "é verdadeiramente lamentável não ter passado o Q2 por milesimas de segundo, mas amanhã, na corrida e uma vez ter
ficado pela 11 posição, ter o prazer de escolher os pneus
e veremos então, como se passará a corrida", disse o canadiano. Domingo, as vermelhas deram lugar as verdes
e está lançado este Grande Prémio de Espanha e Max
Verstappen, Red Bull com um super arranque consegue
na primeira curva ultrapassar Lewis Hamilton, Mercedes para comandar a corrida. Entretanto mais atrás
Bottas, Mercedes cede o seu lugar a Leclerc, Ferrari
embora este sob pressão de Ricciardo Mclaren o qual,

resiste as tentavivas de Sergio Perez, Red Bull.
Nota curiosa a fraca prestação de Sergio Perez ,Red
Bull no que respeita em ajudar o seu companheiro e
a própria equipa. A Mercedes deu-se ao luxo de fazer
uma segunda paragem para Hamilton,com a intenção
deste poder atacar Verstappen, com pneus novos, resultado? perdeu apenas uma posição,
esta para Bottas, mas se Perez tivesse estado lá, onde devia estar ,este
resultado talvez não seria o mesmo,
pois Sergio Perez ira certamente dificultar o britânico numa pista aonde
é verdadeiramente difícil de ultrapassar. Lance Stroll, Aston Martin
teminou em decimo primeiro lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Max Verstappen, Red Bull
3-Valtteri Bottas, Mercedes
4-Charles Leclerc, Ferrari
5-Sergio Perez, Red Bull
6-Daniel Ricciardo, McLaren
7-Carlos Sainz, Ferrari
8-Lando Norris, McLaren
9-Esteban Ocoon, Alpine
10-Pierre Gasly, Alpha Tauri
Próximo encontro a 23 de Maio no Grande Prémio
do Mónaco. Esteja connosco, nós estamos consigo nas
páginas do seu jornal A VOZ DE PORTUGAL. À sessenta anos em língua portuguesa.
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FC PORTO 5-1 FARENSE

FC Porto recusa entregar
já o título ao Sporting

N

a hora em que corria o perigo de entregar
as faixas, os dragões agarraram-nas e foram
para a cama dormir abraçados a elas.
O FC Porto goleou, por 5-1, o aflito Farense e, numa
época de sobressaltos internos, voltou a sentir a sensação de ter uma noite descansada.
De início, Sérgio Conceição apresentou três mudanças no onze: João Mário, que deu nas vistas como lateral direito na Luz, foi titular pela segunda vez na Liga

– derivando Manafá para a esquerda com o sacrifício
de Zaidu –, Grujic surgiu no lugar do castigado Sérgio Oliveira e Marega ficou sentado no banco, um dia
depois de ter sido oficializada a sua saída a custo zero
para o Al Hilal, com Toni Martínez a fazer companhia
a Taremi no ataque.
Às alterações, a equipa respondeu com um futebol
fluído, ajudada também pelas incidências favoráveis
da partida. O FC Porto entrou em campo praticamente a vencer, com Taremi a converter o penálti desastradamente concedido aos 3m de jogo pela mão na bola
de Licá. Depois, o iraniano isolou Toni Martínez para
o segundo aos 14m, após uma recuperação de João
Mário a aproveitar um mau passe de Tomás Tavares. E
de seguida, aos 20m, Taremi voltou a isolar Luis Díaz,
que surgiu na área a rematar em arco para o terceiro.
A primeira parte não ia a meio e o FC Porto já vencia
por 3-0. Jogo encaminhado? Sem dúvida. Ainda mais
quando aos 29m Bilel Aouacheria teve uma entrada

PTS J

duríssima sobre Manafá e acabou expulso, com recurso ao VAR.
Nem o golo anulado ao Farense em cima do intervalo
ao Farense haveria de sobressaltar o Dragão. O mote
estava dado para um segundo tempo dedicado à gestão física e controlo do jogo.
O Farense de Jorge Costa, penúltimo classificado da
Liga, tentou a sorte em algumas transições rápidas,
sem contudo fugir o seu destino. Vinte anos depois,
os «Leões de Faro» estrearam-se no Dragão, mas não
evitaram o histórico negro
quando jogam em casa do
FC Porto: 25.ª derrota noutros tantos jogos.
Taremi haveria de voltar,
pois claro. Para bisar aos
60m, para sair minutos depois de uma exibição que
teria direito a vénias do estádio se houvesse público
nas bancadas.
Outra exibição a merecer aplauso foi a do jovem
lateral adaptado João Mário, coroada com a autoria
do quinto golo, que só não
igualou a melhor goleada da época frente ao Boavista,
no Bessa (na 2.ª jornada), porque Licá haveria de fazer
o tento de honra dos algarvios em cima dos 90m.
Os dragões passaram a ter vantagem (provisória) na
diferença de golos sobre o Benfica, em caso de uma
eventual e cada vez mais remota igualdade pontual
pelo segundo lugar.
Essas são as outras contas do jogo desta noite de um
jogo em que a dupla missão foi cumprida: o FC Porto
colocou pressão sobre o Benfica, que não pode perder
amanhã com o Nacional para não dizer já adeus à entrada direta na Liga dos Campeões, e salvou o tal «match point», que entregaria antecipadamente o título ao
Sporting.
O ainda campeão puxou dos galões para adiar a festa
do rival e segurou as faixas no peito, como quem diz:
«Só mais uma noite.»
Amanhã é outro dia.

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

79
74
67
60
50
42
40
37
37
36
36
34
34
34
31
30
28
25

RESULTADOS

09/05 P. Ferreira 1-1 Marítimo
Gil Vicente 1-1 SC Braga
10/05 Portimonense 1-1 Moreirense
FC Porto 5-1 Farense
11/05 Santa Clara 11:00 Rio Ave
Tondela 11:00 Belenenses
Nacional 13:00 Benfica
Sporting 15:30 Boavista
12/05 Guimarães 15:15 Famalicão

31
32
31
32
32
31
32
31
31
31
32
32
31
32
31
31
32
31

V

24
22
20
18
14
12
9
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8
10
10
9
8
10
6
6
6
6

E

7
8
  7
6
8
6
13
7
13
6
6
7
10
4
13
12
10
7

D GM GS

0
2
  4
8
10
13
10
14
10
15
16
16
13
18
12
13
16
18

56
67
59
51
37
35
33
37
22
33
30
34
35
26
23
36
30
28

15
29
22
32
37
39
41
36
28
50
40
40
44
42
35
47
44
51

33ª JORNADA

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

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

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

67
60
59
58
56
54
43
41
40
40
37
34
33
33
30
30
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28
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27
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32
32
32
32
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32
32
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32
32
32
32
32
32
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8
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9
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GM GS
52
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41
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41
41
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48
47

RESULTADOS

33ª JORNADA

08/05 Feirense 4-1 UD Oliveirense
Benfica B 1-1 SC Covilhã
CD Mafra 2-2 Académica
Estoril Praia 1-1 GD Chaves
09/05 C. Piedade 1-1 FC Vizela
FC Arouca 2-1 Casa Pia
Leixões 2-0 FC Porto B
Varzim 1-2 FC Penafiel
10/05 A. Viseu 1-2 Vilafranquense

14/05 UD Oliveirense 11:30 Ac. Viseu
15/05 GD Chaves 6:00 Leixões
Vilafranquense 10:00 C.Piedade
CD Mafra 11:00 FC Arouca
16/05 SC Covilhã 6:15 Estoril Praia
FC Penafiel 9:00 FC Vizela
FC Porto B 10:00 Feirense
Casa Pia 10:00 Varzim
Académica 11:00 Benfica B

CAMPEONATOS EUROPEUS
Espanha
Liga Santander

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21
FINAL
Manchester City 29/05/2021 | 15:00 Chelsea

EUROPA LEAGUE
2020/2021
FINAL
Villarreal 26/05/2021 | 15:00 Manchester United

MELHOR MARCADOR DA EUROPA
JOGADOR

1. Robert Lewandowski, Bayern München
2. Paul Onuachu, Genk
3. Lionel Messi, Barcelona
4. Cristiano Ronaldo, Juventus
5. Zachary Hadji, Fola Esch
6. Erling Haaland, Borussia Dortmund
6. Dembo Darboe, Shakhtyor

J

27
35
33
31
23
26
26

G

39
31
28
27
26
25
25

1-Atlético Madrid
2-Real Madrid
3-Barcelona
4-Sevilla
5-Real Sociedad
6-Real Betis
7-Villarreal
8-Celta de Vigo
9-Athletic
10-Granada
11-Cádiz
12-Osasuna
13-Valencia
14-Levante
15-Getafe
16-Alavés
17-Valladolid
18-Huesca
19-Elche
20-Eibar
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39
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30
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Inglaterra
Premier League
D
4
4
6
8
9
11
9
12
11
16
14
14
14
14
17
17
14
17
17
18

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

P
80
70
64
63
58
57
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55
52
50
48
45
41
39
39
37
37
27
26
17
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34
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Itália
Serie A
D
5
4
7
10
11
9
11
11
13
15
14
14
15
16
16
14
17
18
19
28

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

P
85
72
72
70
69
64
58
56
45
43
40
40
38
36
35
35
34
31
20
18
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Ligue 1
J
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35
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35
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P
1-Lille
79
2-Paris SG
76
3-Monaco
74
4-Lyon
73
5-Marseille
56
6-Lens
56
7-Rennes
55
8-Montpellier
50
9-Nice
49
10-Metz
46
11-Saint-Étienne 45
12-Angers
44
13-Stade de Reims 42
14-Brest
40
15-Bordeaux
39
16-Strasbourg
38
17-Lorient
38
18-Nantes
37
19-Nimes
35
20-Dijon
18
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