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

2 molhos doce ou picante
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Coronavac no banco dos réus 

Estava eu escrevendo um artigo sobre as novi-
dades relacionadas aos Neandertais quando 
os inscientes das redes sociais fofoqueiras e 

promotoras de fakenews estão espalhando que a efi-
cácia da Coronavac será questionada na Justiça e que 
os médicos sugerem imunização com outras vacinas. 
Um absurdo que me fez estudar o paper  da discór-
dia: Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the 
elderly population during a P.1 variant-associated 
epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative 
case-control study. 

De cara, notei a primeira curiosidade: dois coautores, 
Albert I. ko, e Julio Croda são da Fundação Oswaldo 
Cruz, o primeiro do Instituto Gonçalo Moniz, e o se-
gundo da Fiocruz Mato Grosso do Sul. Ou seja? São 
concorrentes do avaliado, o que compromete a pesqui-
sa pela perda de objetividade, já que eles têm interesse 
no resultado... E por que não testam a CovidShield que 
eles produzem? Lembrarei o que houve. 

E qual foi a descoberta que o paper revela? Essa: Fin-
dings We selected 7,950 matched pairs with a mean 
age of 76 years from 26,433 COVID-19 cases and 

17,622 test-negative controls. Adjusted vaccine effec-
tiveness was 18.2% (95% CI, 0.0 to 33.2) and 41.6% 
(95% CI, 26.9 to 53.3) in the period 0-13 and=14 days 
etc... Interpretation CoronaVac was 42% effective in 
the real-world setting of extensive P.1 transmission, 
but significant protection was not observed until com-
pletion of the two-dose regimen. Ou uma efetividade 
real de 42%. 

Ou seja, se o estudo foi bem feito -creio que sim-, só 
mostra o que já sabemos, quanto mais velho, menos 
efetiva. Não tem novidade! Mas qual vacina mesmo 
passou por algo semelhante? Lembram que alguns 
países da Europa como Alemanha e Áustria, que deci-
diram não aplicar a vacina de Oxford em pessoas com 
mais de 65 anos, por não haver estudos conclusivos so-
bre sua eficácia para essa faixa etária? Pois é. Mas não 
é isso que importa. 

E, neste momento, o que é mais importante que efi-
cácia? O próprio paper responde:  Survival/logistic 
regression analysis of hospitalization, ICU, respiratory 
support and death: We will perform additional analy-
ses for hospitalization and death amongst individuals 
who test positive and estimate the hazards according 
to vaccination status at the date of positive test etc... 
Sensitivity analyses will be conducted to evaluate the 
association of influence of a positive RT-PCR, antigen 
or serological test result prior to the vaccination cam-
paign. Ou seja? Paper incipiente e insipiente, pois in-
teressa saber o impacto na gravidade da doença e nas 
mortes, coisa que o paper não fez. 

A que serve esse paper então? Alimenta os precurso-
res da tese da ineficácia da "vacina chinesa do Dória", 
mesmo que não intencional, é de um amadorismo in-
crível escrever um paper tão incompleto que só servi-
ria a interesses escusos. A qualidade da informação é 
algo importante para se combater a pandemia. Veja-se 
quando o general Pazuello passou a dar destaque para 
o número de recuperados, que não serve para nada, 
exceto como prova cabal que o governo federal busca-
va a tal imunidade de rebanho, que não existe! 
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CARICATURA DA SEMANA

JORGE CORREIA
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Alain Côté O.D.

A aposta na insanidade 

Não há português, ou estran-
geiro que visitando Portu-
gal, não se sinta enamorado 

das suas gentes, da sua cultura, da 
sua disposição e pacatez bucólica. 
Frequentemente me é perguntado 

como é possível que Portugal foi e continue a ser uma 
fonte de emigrantes para muitos países no mundo. 

Resposta simples: Portugal é excelente para férias 
mas difícil para fazer vida. Há todo um conjunto de 
disposições que vêm associadas àquelas que também 
nos atraem, mas que se sobrepõem de tal forma que 
não encontram concorrência para evitar a mediocri-
dade que assola o país. 

Podemos referir o atual governo e os partidos que se 
lhe associam na permanência no poder; mas podemos 
também referir a oposição que chafurda não medio-
cridade ou no populismo barato, talvez com uma úni-
ca tímida alternativa. Não se admire portanto as son-
dagens: nem o PS consegue a maioria absoluta, nem o 
PSD sobe; a única coisa que parece acontecer é a aber-
tura de uma passagem entre o radicalismo de esquerda 
para o radicalismo de direita, mais precisamente para 
o Chega. 

Ao famoso Albert Einstein é atribuída a seguinte de-
finição: “Insanidade é fazer a mesma coisa repetida-
mente esperando resultados diferentes”. 

Não é por acaso o que vemos em Portugal? 
Há pelo menos 46 anos insiste-se nas mesmas recei-

tas que conduziram o país à mediocridade, aos últi-

mos lugares na União Europeia, a uma mendicante 
dependência de dinheiros estrangeiros para manter 
as clientelas em torno do estado. A incompetência em 
termos operacionais, visível mais uma vez com a final 
da Champions no Porto este fim-de-semana, parece 
não incomodar um eleitorado apático e acomodado à 
miséria moral e material em que está mergulhado. 

Temos depois sugestões macabras, como as exigên-
cias do Bloco de Esquerda para entrar num governo 
com o PS, ou mesmo do Chega neste caso com o PSD. 
Alguém lembra-se do desgraçado Varoufakis no go-
verno do Syriza na Grécia? 

Ou Salvini e outros na Itália recente? 
Será possível que não aprendemos nada com os nos-

sos erros nem com os erros alheios, mesmo ao nosso 
lado?

Certamente é desolador olhar para o campo político 
recheado de líderes no mínimo medíocres, na realida-
de completamente equivocados por estarem centrados 
nas suas ambições pessoais e intelectuais. 

Às estapafúrdias sugestões e comentários de Francis-
co Louçã, temos o circo esvaziado de um Chega ego-

-centrado no seu líder; à incompetência governativa 
de António Costa, ainda que compensada pelo seu 
instinto político, temos um Rui Rio orgulhosamente 
obstinado no erro de querer se identificar com o seu 
adversário, perdendo assim a sua identidade e dando 
espaço ao radicalismo egocêntrico do Chega. 

Quem perde com isto? 
Portugal e os portugueses. 
Mas estes não estão isentos de responsabilidade. 
É absolutamente necessário colocar a competência 

acima do amiguismo. Exemplo: que diferença para 
melhor faz o novo coordenador de vacinação, o vice-
-almirante Gouveia e Melo face ao anterior coordena-
dor Francisco Ramos. 

O mérito pode e deve ser a base das nossas escolhas. 
Para corrigir Portugal vão ser necessários sacrifícios, é 
certo, o que para um povo que se acha constantemente 
sacrificado, é árduo de se pedir ou mesmo admitir. 

Mas não há alternativa se se deseja sair da insanidade 
medíocre, apática e miserável que ainda perdura em 
terras lusas.

BRUXELAS APROVA PFIZER PARA ADOLESCENTES MAS DELEGA DECISÃO NOS PAÍSES
"Hoje, a Comissão Europeia adotou uma decisão para aprovar a utilização da vacina BioNTech/Pfizer anticovid-19 para crianças entre 
os 12 e 15 anos de idade", escreveu a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides numa publicação na rede social Twitter. 
Segundo a responsável europeia, "os Estados-membros podem agora optar por expandir o seu programa de vacinação aos jovens", 
sendo que essa será sempre uma decisão nacional. 
"Para pôr fim à crise [pandémica], cada dose conta", concluiu Stella Kyriakides.
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red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

O Festival Portugal em modo virtual 
e gasta 10 000$ para alugar uma sala italiana

Hoje em dia todos estão a morrer 
de fome. Eu estou a falar das 
associações, igrejas, centros co-

munitários, etc. E, mesmo os jornais, rádios, televi-
sões estão todos a sofrer com esta pandemia que é a 
Covid-19, 20 e 21... porque os anos estão 
a passar mas esta pandemia continua a 
fazer muito mal.

Quando ouvi que vai haver um festival 
e que há dinheiro para fazer um festival 
bastante interessante, fiquei impressiona-
do, mas quando ouvi que eles vão gastar 
10 000$ para uma sala que não faz parte 
da comunidade e que vai enriquecer 10 000$ uma sala 
italiana fiquei escandalizado.

Como é que um festival pode gastar tanto dinheiro 
quando todas as nossas associações estão sem dinhei-
ro? Como é que a direção do Festival Portugal vai aju-
dar uma sala italiana quando a Santa Cruz dá quase 
de borla as suas instalações... é claro que o Festival dá 
qualquer coisa, mas normalmente seria muito mais 
comparado a outra organização.

Sabendo que a igreja ganha mais ou menos 200 a 
300$ por semana e estou bastante generoso, e que de 
repente o Festival gasta 10 000$ (mais ou menos) para 
uma organização que nem é portuguesa, só para dar 
a vista ao apresentar um “background” mais lindo do 
que o da sala da Santa Cruz.

Tudo isso é falta de imaginação desta organização.
Eles podiam ajudar a comunidade.
Fazer um “show” no Clube de Portugal, e dar 1000$. 

Ir à filarmónica Portuguesa de Montreal para um es-
petáculo e dar 1000$. Ir à Casa dos Açores para um 
espetáculo e dar 1000$. Ir à Casa dos Pais para um 
espetáculo e dar 1000$. Ir ao Clube Oriental para um 
espetáculo e dar 1000$. Ir à Santa Cruz para um espe-
táculo e dar 1000$. Ir à igreja Nossa Senhora de Fáti-

ma para um espetáculo e dar 1000$. Ir à 
Associação Portuguesa do Canadá e finali-
zar um último espetáculo do Festival e dar 
1000$.

Tudo isso ajudaria a nossa comunidade 
e partilhava um bocadinho estes 10 000$ 
a todos, para que as associações e centros 
comunitários pudessem respirar um bo-

cadinho em vez de enriquecer uma sala italiana... e se 
querem um lindo “background”, podia-se imprimir e 
recriar uma decoração da nossa cultura à nossa ma-
neira e tudo isto para um show virtual (S’il vous plaît!).

Outra coisa muito estranha, como é que isto é a oitava 
edição? Como é quando nem houve uma 7ª edição? 
Sei que mais anos há, mais credibilidade há para um 
festival, mas não se deveria mentir e realmente dizer 
as verdades, acho que o festival de Jazz festejou o 40º 
aniversário em 2019 e que em 2020 fez uma edição es-
pecial em modo virtual e que este ano vão organizar o 
41º festival em setembro.

Acho que devemos tomar notas dos grandes festivais 
e não mentir tentando passar algo rápido só para apre-
sentar qualquer coisa.

Mesmo em Ontário a ACAPO (Alliance Of Portu-
guese Clubs And Associations Of Ontario), que orga-
niza as grandiosas festas do Dia de Portugal e que já 
lá vão 2 anos que não fazem nada, já disseram que em 
setembro ou outubro vão organizar um grande espetá-
culo. Vou apresentar rapidamente o calendário deste 
festival:

10 DE JUNHO: 
Cerimónia Oficial do Dia de Portugal 
Lançamento do álbum “Amalia Everywhere”
11 DE JUNHO: 
Ari Skye | Jason Coroa | Marta Raposo
12 DE JUNHO: 
Espetáculo infantil | Exposição de Artes e Letras
Sara Franco | Suzi D | Conjunto Contacto
Concurso "Voz do Festival 2021"  
13 DE JUNHO: 
Espetáculo de Danças Folclóricas 
Marya | Jay Duende | DJ Rafeiro | Banda Maracujá

O programa é bom mas podia representar muito 
mais do que isto. E, ao mesmo tempo, quero infor-
mar que demissionei do Festival Portugal. Sempre 
ajudei esta organização de uma forma profissional e 
acho que é tempo que esta organização compreende 
finalmente o que é... e não é para enriquecer italia-
nos mas sim ajudar a nossa comunidade e apresentar 
um espetáculo sensasional, juntos faremos muito, 
mas dividido ficamos só... e isso não devemos es-
quecer e dar um justo valor às pessoas e organismos 
que ajudem e nunca pensar que somos escravos da 
comunidade.
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OMS adota alfabeto grego para nomear
variantes e evitar 'discriminações'
Em comunicado divulgado ontem, a OMS 

adianta que reuniu um grupo de especialis-
tas, nomeadamente em nomenclatura e taxo-

nomia de vírus, para adotar designações "simples e 
fáceis de dizer e memorizar".

De acordo com a tabela da OMS, a variante B.1.1.7, 
detetada pela primeira vez no Reino Unido, foi bati-
zada 'Alpha', a B.1.351, com origem na África do Sul, 
passou a chamar-se 'Beta' e a P.1, identificada no Brasil, 
'Gamma'. As sublinhagens B.1.617.1 e B.1.617.2 da va-
riante B.1.617, com origem na Índia, foram designadas 
'Kappa' e 'Delta', respetivamente. As quatro variantes 
já foram detetadas em Portugal.

As estirpes do SARS-CoV-2 agora designadas Alpha, 
Beta, Gama e Delta são consideradas pela OMS como 
de "preocupação", por estarem associadas a uma ou 
mais de três condições: aumento da transmissibilida-
de, aumento da virulência ou diminuição da eficácia 
das medidas sociais e de saúde pública, diagnósticos, 
vacinas ou medicamentos disponíveis.

A variante Kappa foi classificada pela OMS como de 
"interesse", por estar associada a múltiplos casos ou a 
transmissão comunitária ou em vários países.

Nesta categoria existem mais cinco variantes: a 
B.1.427/B.1.429 e a B.1.526, ambas identificadas pela 
primeira vez nos Estados 
Unidos, que passaram a 
designar-se 'Epsilon' e 'Iota', 
respetivamente; a P.2, com 
origem no Brasil, que foi 
chamada de 'Zeta'; a P.3, de-
tetada nas Filipinas, nomea-
da 'Theta', e a B.1.525, de 
diversos países, que é agora 
'Eta'.

Os novos nomes das va-
riantes - que não substituem 
os nomes científicos, mais 
difíceis de pronunciar e lem-
brar, mas que continuarão 
a ser usados no contexto de 
trabalho científico - foram 
escolhidos após "uma ampla consulta e revisão de mui-
tos sistemas de nomenclatura", refere o comunicado 
da OMS, assinalando que a medida visa "simplificar as 
comunicações públicas" e evitar designar as variantes 
do SARS-CoV-2 pelos locais onde foram identificadas 
pela primeira vez, "o que é estigmatizante e discrimi-
natório".

A OMS incentiva as autoridades de cada país e os 
meios de comunicação social a adotarem as novas de-

signações, entretanto publicadas na página da OMS na 
internet.

O SARS-CoV-2 é o coronavírus que causa a doença 
respiratória covid-19 que se tornou numa pandemia.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 

3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 
170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balan-
ço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal morreram 17 025 pessoas dos 849 093 
casos de infeção confirmados, de acordo com o bole-
tim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O novo coronavírus (tipo de vírus) foi detetado no 
final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da 
China.
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

DORES QUE SE SUCEDEM 

Há uns bons anos, tive a 
oportunidade de visionar 
um filme que reputo de 

excecional e que me tocou profundamente: À ES-
PERA DE UM MILAGRE, que tinha como uma 
das duas figuras centrais Tom Hanks. 

Mas tinha uma outra personagem central, infeliz-
mente já falecido, afroamericano, e de que soube 
tratar-se de alguém com a melhor moral e uma ex-
trema bondade. 

E voltei a visionar este filme na televisão, de novo 
me quedando intimamente impressionado com as 
grandes lições da vida que dali se podem tirar. As-
sim ele volte a passar, e de novo o voltarei a ver 
como uma novidade.

Este filme continha uma lição final, porque o 
chefe dos guardas, fruto da intervenção de mais 
uma vítima negra da justiça norte-americana, vi-
nha durando muito para lá da esperança média de 
vida à nascença do seu tempo. 

E o mesmo se dera com o famoso ratinho, ele 
também salvo da violência intrínseca à grande 
maioria da sociedade norte-americana.

Uma lição ali nos surgiu, com esta longevidade 
daqueles dois seres, o histórico e justo chefe dos 
guardas e o ratinho: eles eram, afinal, o que restava 
da geração do primeiro. 

Estavam vivos, mas este perdera todas as suas 
referências humanas, recordando, afinal com dor, 
aqueles com quem havia convivido ao longo da sua 
já longa vida e que o haviam deixado.

Vem tudo isto a propósito da vaga recente de con-
cidadãos nossos que vêm deixando a nossa compa-
nhia, quedando-nos, cada um de nós, como aquele 
velhote humano e que já só tinha como compa-
nheiro de outros tempos o tal ratinho que o in-
justiçado prisioneiro também conseguira salvar de 
uma morte por traumatismo global.

Muito recentemente, perdemos a companhia de 
Eduardo Lourenço, por acaso natural do Conce-
lho de Almeida, mas também de Jorge Coelho, 
este mais recentemente. Duas personalidades que 
muito marcaram a sociedade portuguesa e a níveis 
diversos.

Ainda mais recentemente, também o académico 
Soares Martinez nos deixou – o tal meu Professor 
Mário Soares, como já expliquei –, que em mil e 
um deixou uma presença memorial, mesmo que 
por razões diametralmente opostas. Há umas se-
manas, foi a vez de nos deixar a jovem Maria João 
Abreu, ela também tão presente numa enorme 
parte dos lares portugueses. 

Uns dias depois, deixou-nos o histórico Capitão 
de Abril, Diniz de Almeida, que também nos ofe-
receu duas obras de grande importância, uma de-
las, em dois volumes, com o título ASCENÇÃO, 
APOGEU E QUEDA DO MFA. Uma obra essen-
cial para se conhecer quem fez o quê, quem não 

cumpriu e quem procurou jogar por tudo o que 
pudesse cheirar a vitória.

Num destes dias recentes, eis que vim a saber, por 
via de Miguel Poiares Maduro, que havia falecido, 
nos Estados Unidos, o académico de Yale, Nuno 
Peres Monteiro, de cuja existência soube durante 
o final das eleições que conduziram Joe Biden à 
Casa Branca. 

Bom, fiquei perplexo, até porque não dera por 
nada sobre o caso. Mas se nesse dia soube do que 
se havia passado com Nuno Monteiro, logo uns 
dois dias depois, igualmente perplexo, vim a saber 
da morte do académico Pedro Lains e do que de si 
nos deixou António Costa Pinto. 

E, finalmente, aí nos surgiu a notícia do faleci-
mento de António Coimbra Martins, que também 
fundou o PS uns dois anos antes da Revolução de 
25 de Abril.

Num certo sentido, pois, começo a entrar na si-
tuação em que se viu caído o tal histórico chefe 
dos guardas prisionais do filme À ESPERA DE UM 
MILAGRE, cada dia mais só, com sucessivas per-
das das referências que me moldaram ao longo de 
uma vida a passos rápidos para os 74 anos. 

E, mesmo ainda longe daquela situação muito ex-
trema, a verdade é que há uma dor que se percebe 
já estar a crescer. E então, nestes últimos tempos, 
estas dores sucedem-se a um ritmo deveras dolo-
roso. 

A vida não tem nada de uma brincadeira...

DITADURA? NÃO

Nestes tempos de pandemia todos fomos 
obrigados a seguir regras ou normas para 
nos preservarmos de uma doença que, em 

muitos casos, se revelou mortal. E obedecemos. O 
receio ou, mesmo, medo foram factores que nos 
transportaram para um tempo em que a sujeição, 
a quem tinha por função preservar os seus povos e 
nações, foi a regra a cumprir. Estávamos a viver em 
Democracia, no caso de Portugal, por exemplo, mas 
havia que ter bom senso e aceitar que não eramos tão 
livres como antes.

Hoje, e após passar um ano e alguns meses, com a 
chegada das vacinas, o número diário de infectados a 
baixar e, talvez, maior conhecimento dos procedimen-
tos médicos e outros como motores de esperança, co-
meçamos a desconfinar de imposições e a abrir portas 
a uma liberdade que, embora controlada, já nos faz 

viver melhor. 
Mas, há quem teime em construir, contra a democra-

cia que hoje temos e que tão dificilmente conseguimos 
alcançar, uma nova ditadura de direita que vai, ou pa-
rece ir, ao encontro dos tempos terríveis de Salazar.

Como é do conhecimento de quem toma atenção às 
notícias que diariamente são colhidas pelos jornalistas 
e/ou articulistas e colocadas à disposição do público 
interessado nestas matérias da informação, assistimos 
à Convenção das Direitas que foi amplamente divul-
gada, comentada, exageradamente tida em conta de 
um grande evento. Mas será que estamos em risco de 
perder aquilo por que tanto se lutou? 

Que o sr. André Ventura tem presença, é mesmo um 
homem bonito e bem-falante, não o podemos negar. 
Mas, daí a correr atrás das suas ideologias torna-se pe-
rigoso para aqueles que querem conservar a sua liber-
dade. Está muito claro que pretende alargar o seu po-
der e os ideais que apregoa a alguns desprevenidos ou, 
mesmo descontentes com o que se passa agora num 
País que está a cometer muitos erros – vejamos, por 

exemplo, as bênçãos oferecidas aos Sócrates, Salgados 
e outros corruptos que por aí andam à solta. Mas, o 
senhor do Chega é um homem que não apresenta al-
ternativas credíveis para uma democracia que anda 
bastante torta.

Vejam o que se passa em Ceuta, Terra espanhola, com 
a chegada de tantos homens, jovens e crianças fugidos 
de Marrocos. Os defensores da direita não sabem por-
que se foge da terra-mãe e se parte à procura de tra-
balho, pão e paz? Repressão, meus amigos; ausência 
de perspectivas de futuro; opulência de poucos versus 
fome da maioria.

Têm ideia do que passaram os seus avós nos tempos 
da fome, desconforto, falta de tudo? Ou acham que os 
pratos abundantes que agora comem regaladamente 
eram uma realidade à mesa da maioria das famílias? 
Esqueçam. A direita radical que nos é apresentada 
com embrulhos dourados e laçarote bem posicionado 
é uma fraude, um recomeço de tudo aquilo que nunca 
mais queremos nas nossas vidas nem nas dos nossos 
filhos e netos.

PROF.ª MARIA 
DA CONCEIÇÃO BRASIL
jornalista dos Açores
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CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os 
sentimentos. Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa 
maravilhosa que é. Saúde: Faça mais exercício físico. 

Tendência para ganhar peso. Dinheiro: Não se precipite e pense 
bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças 
no plano profissional. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, 
pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente 
e ponderado nas suas atitudes. Saúde: Coma mais 

vezes salmão para ajudar a manter controlados os níveis de 
colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às 
suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não 
seja ingénuo com quem não conhece bem. Saúde: 
Aconselha-se uma dieta. Dinheiro: Está a passar por 

um momento positivo neste campo, aproveite-o para progredir 
profissionalmente.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Copas, 
que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: 
Se der ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na 

sua relação amorosa. Saúde: Procure descansar as horas 
necessárias para o seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do 
que aquilo que a sua conta bancária permite.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a 
pessoa que tem a seu lado, seja mais compreensivo 
e aprenda a ouvir. Saúde: Faça uma caminhada todos 

os dias. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde 
poderá vir a precisar de um dinheiro extra. 
Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Não deixe que a rotina tome conta 
da sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: 
Cuide da sua saúde espiritual cultivando pensamentos 

positivos. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente 
pode, não se esqueça das contas que tem de pagar.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte na sua relação, 
ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: 
Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem. 

Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não 
desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta. 
Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período 
para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme. 

Saúde: Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja 
prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no 
seu local de trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança. 
Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de 
harmonia e paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno.  
Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação 

mais equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como 
gere as suas economias. Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 
40

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a 
sua boa disposição com quem o rodeia, crie um bom 
ambiente em seu redor.  Saúde: Tenha mais cuidados 

com os rins, beba mais água. Dinheiro: É possível que venha a 
obter a recompensa por que tanto esperava.
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa 
Fracasso. Amor: Poderá ter uma zanga com um 
familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá. 

Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. Tome 
um suplemento para reforças as suas defesas. Dinheiro: Seja 
mais prudente na forma como administra a sua conta bancária. 
Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta Dominante: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, Separação. Amor: Deixe 
que o amor invada o seu coração, aproveite o que a 
vida lhe está a oferecer. Saúde: Cuide melhor da sua 

alimentação. Dinheiro: Boa altura para comprar algo de que 
gosta, invista em si pois bem merece. 
Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

4231-B BOUL. ST-LAURENT4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-514-299-1593299-1593

Ser açoriano, rivalidades à parte

“As dificuldades não nos devem di-
vidir. Divididos tudo fica ainda mais 
difícil. Os bairrismos não são a res-
posta a nenhum problema. Os bair-

rismos são um problema. Autonomia e unidade são 
sinónimos”. Palavras prudentes do Presidente Boliei-
ro, no dia dos Açores.

Pensei que o bairrismo bafiento era coisa do passado. 
Antes, o nosso atraso secular originava intensas dis-
putas na divisão das migalhas, mas com o advento da 
Autonomia, as ilhas dos Açores que andavam de costas 
voltadas, o sentimento de açorianidade passou a fazer 
parte do nosso dicionário e construíram-se portos e 
aeroportos, hospitais e escolas, que melhoraram a vida 
e aproximaram os açorianos.

Sabemos que em casa onde não há pão, todos brigam 
e ninguém tem razão, não pode ser motivo para dis-
putas irracionais, quando sabemos que esta conquista 
de nos governarmos politica e financeiramente foi um 
passo gigante para o progresso das nossas ilhas. É certo 
que há ainda muito a fazer para que o desenvolvimen-
to harmónico seja, por fim, uma realidade palpável em 
cada parcela deste torrão insulano. 

“Mais fortes na nossa unidade! Mais fortes na vonta-
de de vencer! Mais fortes na esperança de superar as 
dificuldades! Mais fortes na esperança de aproveitar 
as oportunidades da ciência e das novas tecnologias 
de investigação e desenvolvimento, associadas à nos-
sa centralidade, à nossa grandeza e enorme potencial 
ligado ao Espaço e ao Mar. Pode não ser para o curto 
prazo, mas é com vistas largas que se alcança o hori-
zonte e o longo prazo. É antecipando a partida que se 
chega mais cedo. É não cedendo aos velhos do reste-
lo que se conquistam inovadoras oportunidades”. São 
ainda palavas de Bolieiro.

Nos Açores, ainda se mantém uma certa rivalidade en-
tre “cagarros”, “rabos tortos”, “coriscos” ou “picarotos”, 
etc, mas uma rivalidade sadia de querer o melhor para a 
sua ilha é sempre positivo, pois é incentivo seguro para 
se fazer mais e melhor em prol de cada uma delas. O 
insigne Vitorino Nemésio, nascido na Ilha Terceira, 
teve o engenho e arte de divulgar como ninguém a 
açorianidade. Ele era um terceirense assumido, com a 
cultura açórica à flor da pele. O termo, que exprime a 
condição histórica, geográfica, social e humana do ser 
açoriano, foi usado pela primeira vez por esta distinta 
figura das letras portuguesas, num artigo enviado para 
a Revista Insula de Ponta Delgada, em 1932, com o tí-
tulo «Açorianidade».

Não podemos exacerbar esta questão, porque o bair-
rismo faz parte do ADN dos açorianos apesar de hoje 
em dia não ser tão acentuado como antes do regime da 
autonomia político-administrativa que vivíamos. De-
pois, há muitas variedades de bairrismo: há bairrismo 
entre as ilhas e o continente, entre as várias ilhas, e, 
dentro de cada ilha, entre concelhos, pelo que não se 
pode levar a mal este sentimento. Há tanto que nos une 
e, por isso mesmo, devemos agarramo-nos àquilo que 
é o nosso ADN insular, o que é identitário destas ilhas 
para, assim, continuarmos a remar na direção certa, 
em prol do nosso desenvolvimento e que cada açoria-
no, em qualquer ilha, grande ou pequena, se identifi-
que com a diversidade que os ventos sopram em todas 
as direções, não apenas em termos culturais, mas reli-
giosos, sociais, humanos e nos nossos usos e costumes 
que fazem com que as festividades por exemplo do Es-
pirito Santo, onde o sagrado dá as mãos ao profano, 
nos distingue e faz de nós um povo singular. 

Para mim, ser açoriano está condensado num pensa-
mento que retiro do nosso escritor Joel Neto: “Nasci-
do e criado nos Açores, eu passara a totalidade dessas 
duas décadas a sonhar com o regresso à terra. Fora es-
tudante universitário, fora jornalista, fora um homem 
na cidade. Mas nunca deixara de suspirar pela ilha. 
Escrevia sobre ela. Falava sobre ela. Era «o açoriano» 
em todo o lado por onde passava. E, ao mesmo tempo, 
tinha cada vez menos a certeza sobre o que é que nos 
meus Açores existia de facto e o que é que era efabula-
ção minha. O resultado é este Arquipélago. Creio que, 
num texto de contracapa, se poderia dizer que tem 
personagens pitorescas, cenários exóticos e tradições 
ancestrais; que tem sotaques divertidos, seitas ocultas 
e receitas gastronómicas; que tem movimentos políti-
cos, descobertas arqueológicas e uma suspeita razoável 
de que, afinal, podem ter vivido nos Açores outros po-
vos antes da chegada dos portugueses, no exíguo mun-
do de Quatrocentos”.

Ser açoriano é tudo isto. Entendamo-nos.
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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

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Hoje é o Dia Mundial sem (…). Feiticeira. 2. 
Vazio. Subornara. 3. Fins. Estanho (s. q.). Observei. 4. Rui Moreira 
acusou Rui Rio de (…). 5. Rio chinês muito visitado por turistas. 
Perverso. Ruídos. 6. Decidir-se por. 7. Dividir ao meio. Thomas (...), 
treinador do Chelsea. 8. Dada aos prazeres do mundo. 9. Elas. 
Nome da letra P. Sufixo (agente). 10. Jason (...), piloto suíço de 
ascendência portuguesa que não resistiu ao grave acidente no Mo-
toGP de Itália. 11. Elemento de formação de palavras que exprime 
a ideia de branco. Sacrificar.
VERTICAIS: 1. Modo de dizer. Parte do livro oposta ao corte das 
folhas. 2. Manjar delicado. Ponto cardeal. 3. Que perdeu o gume. 
Um certo. Chumbo (s. q.). 4. Montar. Autor (fig.). 5. Importar em. 
«O que não traz o (...) traz o ano». 6. Ligado (inglês). Alternativa. 
A tua pessoa. Quociente de inteligência (sigla). 7. Telefonia sem 
fios. Boato (fig.). 8. Irmãos (hoje também é o dia deles). Compact 
Disc. Um dos quatro satélites de Júpiter descobertos por Galileu 
em 1610. 9. Porte. Glóbulo formado pelo ar nos líquidos em ebu-
lição. Artigo antigo. 10. (...) MacLeod, o capitão da série O Barco 
do Amor, morreu aos 90 anos. Abertura por onde os mastros dos 
navios assentam na carlinga (Náut.). 11. Avançavas. Pátria.

CRUZADAS

SAMSUNG COMEÇOU A PRODUZIR ECRÃS PARA OS PRÓXIMOS IPHONES
O site The Elec está a avançar com a notícia de que a Samsung começou a produzir os ecrãs que serão aplicados nos próximos iPhones da Apple, 
o que é um bom sinal para que os dispositivos cheguem ao mercado no início do último trimestre de 2021. 
Acredita-se que os modelos sucessores do iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max terão ecrãs com tecnologia LTPO OLED, mais eficiente que deverá 
ajudar os dispositivos a terem um pouco mais de autonomia. 
Além desta diferença, acredita-se também que estes modelos venham a ter uma ‘refresh rate’ de 120Hz, consideravelmente mais do que os 60Hz 
dos iPhones atuais.

Os grandes lançamentos
de videojogos de junho
O começo do verão é normalmente, uma épo-

ca onde se assiste a um abrandamento nos 
lançamentos de grandes títulos. Porém, de-

vido à pandemia, foram várias as produtoras a ficar 

com o trabalho afetado e a serem obrigadas a adiar 
os lançamentos dos respetivos jogos para esta altura.

O resultado é um mês de junho especialmente ‘re-
cheado’ de grandes títulos, como é o caso de ‘Ratchet 
& Clank: Rift Apart’ e de ‘Guilty Gear -Strive-’, duas sé-
ries bem conhecidas que deverão fazer as delícias dos 

respetivos fãs.
Entretanto há também que dar conta das chegadas 

da chegada de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ 
à PlayStation e da coletânea de jogos da série ‘Ninja 

Gaiden’ à geração passada.
Nota ainda para o lançamento de ‘Out of Line’, um 

jogo desenvolvido pelo estúdio português Nerd 
Monkeys e que será certamente motivo de orgulho 
para o meio de videojogos no nosso país.

Homem-Aranha 3 esclarecerá conexão
entre universos da Marvel e Sony
Após Aaron Taylor-Johnson, que já viveu o 

Mercúrio em Vingadores: Era de Ultron, ter 
sido anunciado como o intérprete de Kra-

ven, o Caçador, algumas dúvidas surgiram nos fãs 
sobre como funciona a relação entre os universos 
cinematográficos da Marvel e da Sony. Segundo San-
ford Panitch, presidente da Sony Pictures, as coisas 
ficarão mais claras com a estreia de Spider-Man: No 
Way Home, o terceiro filme do Homem-Aranha de 
Tom Holland.

“Temos tudo planejado”, falou Panitch à Variety. 
“Acredito que nossos objetivos estão ficando mais cla-
ros para o público, e quando No Way Home estrear, 
ainda mais detalhes serão revelados.”

O terceiro filme da série protagonizada por Tom 
Holland trará de volta os atores dos filmes anteriores, 
como Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. A pro-
dução será de Kevin Feige e Amy Pascal. Jon Watts, 
que comandou os dois últimos filmes do herói, retorna 

como diretor.
Além disso, haverá ainda o retorno de Jamie Foxx, de 

O Espetacular Homem-Aranha 2, novamente no pa-
pel do vilão Electro; e de Alfred Molina, de Homem-
-Aranha 2, como o Doutor Octopus. Foi revelado que 
Benedict Cumberbatch também estará no filme, servi-
do como o novo mentor de Peter Parker.

A estreia do terceiro filme do Homem-Aranha está 
marcada para 16 de dezembro.

LAZER
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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

Carne Estufada na Panela de Pressão

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: 
500g de carne de vaca para estufar; 1 ce-
bola picada; 2 dentes de alho picados; 1 
cenouras; 1 Folha de louro; Salsa fresca; 
Coentros frescos; Polpa de tomate (usei ca-
seira); Vinho branco; Sal; Pimenta; Azeite.

PREPARAÇÃO:
Na panela de pressão, comece por fazer 
um refogado com a cebola, o louro, o alho 
e o azeite. Acrescente a carne e deixe co-
zinhar um pouco. Acrescente polpa de to-
mate, um fio de vinho branco, sal, pimenta, 
salsa e coentros picados e as cenouras cor-
tadas em rodelas. Junte água a ferver até 
cobrir a carne. Feche a panela de pressão 
e deixe cozinhar por 30 minutos.61 anos ao serviço 

dos nossos leitores e clientes

GUIA

2

Restaurante

imobilíaria

7

9

4

8

2

3 7

9

6

9

5

1

4

7

6

9

6
2

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

3

3

8
7

4
681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

EMPREGOS7 DIFERENÇAS

7

1
EMPREGOSANEDOTAS
Um estudo recente mostra que 75% do calor do corpo se 
perde através da cabeça - diz o comediante Jerry Sein-
feld. Acho que isso significa que podíamos esquiar nus 
se tivéssemos um bom chapéu.

Um tipo fez análise durante cinco anos, até que desco-
briu que ele, o pai, o avô e os cinco tios tinham tendên-
cias homossexuais. O psicólogo estupefacto perguntou-
-lhe: Mas não há ninguém na sua família que goste de 
mulheres? Claro que há, as minhas quatro irmãs!!!

O marido ao despedir-se da esposa: Querida, enquanto 
eu estiver em viagem, como queres que te mande noti-
cias? Por telefone, telegrama ou fax? De preferência, por 
transferência bancária.
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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

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

com carta de condução.
514-242-7649

ALUGA-SE

Precisa-se de homens
para trabalhar
numa fábrica 
de alumínio.

Tel.: 514-362-1300

VAVarina
Aluminum Inc.

NECROLOGIA

ENTRETIEN PAYSAGER
PROCURA-SE HOMENS PARA TRABALHAR NO 

JARDINS E CORTAR ERVAS, ETC.
CONTACTAR CARLOS

514-821-4346

PRECISAMOS DE EMPREGADO
ENGAJAMOS JÁ!

OFERECEMOS 1897/H 
com Seguro de Grupo|RRSP

HOMENS E MULHERES COM EXPERIÊNCIA 
PARA A LIMPEZA DE ESCRITÓRIOS

Envie O seu currículo POR E-MAIL
sandrag@saronet.com,

POR FAX: 450-978-9664 
ou LIGUE PARA 450-978-0990 das 8h30 e 16h30.

† MANUEL JOSÉ MESQUITA
1943-2021

Faleceu em Montreal no dia 23 maio de 2021 o Sr. 
Manuel José Mesquita, proprietário da Mercearia 
Soares e Filhos com 77 anos de idade natural de Olho 
Marinho, Obidos Portugal.
Deixa na dor a sua esposa Júlia Soares. Suas filhas 
Fátima (Anibal Afonso) e Manuela (Roberto Linhares). 
netas/o Vanessa, Sofia, David e Christina. Irmão João 
Mesquita (Margarida), cunhados/as, sobrinhos/as e 
restantes familiares e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca Tel: 514-277-7778
O velório será no dia 11 de junho de 2021 das 18h às 
20h. O funeral será no 12 de junho às 10h na igreja 
Santa Cruz. O corpo será transladado para Portugal. A 
família vem por este meio agradecer todas as pessoas 
que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. 
Bem Haja.

NECROLOGIA

Bar desportivo situado no Plateau procura 
BARMAID e BARMAN com ou sem 

experiência e com facilidade de aprender, 
damos uma formação 

exepcional no nosso local.
CONTACTAR ALEX

514-594-8600

Aluga-se 5 1/2 todo renovado na 
rua Clark entre Rachel e Marie-

-Anne no Plateau.
514-727-1678

Restaurante português
está a procura de um 

cozinheiro/a com 
experiência.
514-969-4588

† MARIA DE 
LOURDES RODRIGUES

Faleceu em Montreal no dia 
31 maio de 2021 a Sra. Maria 
de Lourdes Rodrigues Piques 
com 96 anos de idade natural 
da Matriz, Cidade da Ribeira 
Grande, São Miguel, Açores, 
esposa do já falecido Jacinto 
Garcia Piques.
Deixa na dor seus filhos/
as Maria Auxiliadora (João 
Cavaco Silva), José (Fátima 
Vieira), Maria da Conceição 
(Dinarte Melo), João, Já 
falecidos António Manuel e 
Mário Jorge. Seus natos/as, 
bisnetos/as, familiares e amigos.

Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca Tel: 514-277-7778
O velório será no 3 de junho de 2021 das 10h às 12h 
seguindo-se uma missa na capela do Mausoléu e será 
sepultada em cripta no Mausoléu St-Martin. A família 
vem por este meio agradecer todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

† MARIA DA CONCEIÇÃO
FERREIRA DOS SANTOS

1936-2021
Faleceu em Montreal no 
dia 20 maio de 2021 a Sra. 
Maria da Conceição Ferreira 
Dos Santos com 84 anos de 
idade natural Val da Serra, 
Torres Novas, Portugal, 
esposa do senhor Manuel 
Serra Carreira. Deixa na dor 
seu esposo, seus filhos José 
Augusto (Nora Donahue) 
Cesar (Ana Maria), seus 
netos Kevin, Jenneffer, 
Christophe, e Sandra e seus 
conjugues, seus bisnetos 
Jaydon, Kayd e Peyton. Seu irmão Francisco Ferreira 
(Alice), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca Tel: 514-277-7778
O funeral foi no 26 de maio de 2021 às 10h na igreja 
Santa Cruz e foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-
-Des-Neiges. A família vem por este meio agradecer 
todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem Haja.

EMPREGOSEMPREGOS
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As romarias pós Covid-19:
anunciar, celebrar e amar

Tive a graça de em 2020 ter tido a oportuni-
dade de caminhar pela ilha do Arcanjo no 
rancho Interparoquial de Jesus Maria e José 

da Várzea, antes do lockdown que impossibilitou a 
saída de outros ranchos até à data. Mal sabia eu que 
aquela romaria seria uma resposta ao velho “rabisco 
sagrado”: «amarás o Senhor teu Deus com todas as 
tuas forças».

As romarias exigem uma res-
posta atlética do corpo, inclusi-
ve quando os pés estão feridos, 
o corpo cansado e, às vezes, até 
enfermo.

O verbo amarás está no impe-
rativo futuro porque as metas de 
todas as romarias estão fora no 
nosso alcance.

À medida que nos vamos adap-
tando, convivendo e desconfi-
nando desta pandemia, dese-
nham -se cenários futuros para 
a economia, a vida social, uma 
nova religião ou vivência espiri-
tual da fé sagrada.

As romarias e o movimento dos 
romeiros de São Miguel também 
não escaparão a este prognostico.

Por bem que se tenha regula-
mentado, pela boa vontade e es-
forço de formação, pela Juventu-
de que inunda os ranchos, pelos 
testemunhos dos grupos paro-
quiais de romeiros já existentes, 
a aproximação dos 500 anos de 
romarias levar-nos-á, necessaria-
mente, a um regresso purificador 
às origens.

Sou neto de um romeiro con-
tramestre analfabeto, doutros 
tempos de romarias espontâneas 
sem pernoitas garantidas, muitas 
vezes em telheiros, granéis, tulhas de milho ou arriba-
nas de palha, ou frios bancos e chãos de igrejas; onde 
não havia serviço de takeaway de refeições, nem pron-
tos-a-vestir diários; quando não havia romarias de po-
bres nem de ricos, nem dispensas administrativas de 
emprego sem perda de vencimento, ou dias de férias 
para os privados.

Estou em crer que a espiritualidade e as romarias do 
pós-Covid 19 serão para quem realmente as quiser. Já 
ouvimos tantas vezes, mas fizemos ouvidos mouco: 
“isto é para quem quer”!

Folguei em saber que a Vigararia Diocesana para a 
Formação quer lançar mão numa certa reflexão sobre 
a Religiosidade Popular da qual, inegavelmente, fazem 
parte as romarias de São Miguel. Ouso, pois, traçar 
possíveis cenários:

A) As romarias serão para quem realmente quiser fa-
zer uma experiência kerigmática única, que brota da 

vivência fraterna de grupo, calcorreando os caminhos 
da ilha com a oração genuína do terço (o breviário dos 
analfabetos);

B) os grupos paroquiais não poderão constituir-se 
em “guetos” ou lobbies dentro de uma comunidade 
que se quer de fé;

C) cuidado, coragem e ousadia nas nomeações. Há 
pessoas que não encaixam no perfil de responsáveis e 
muito menos de mestres;

D) acompanhamento espiritual. os párocos não se 
podem demitir, apesar da espontaneidadedas roma-
rias e do seu cariz laical, da sua responsabilidade na 
preparação espiritual dos encontros, da semana de ca-

minhada, no aconselhamento e direção espiritual;
e) no plano terreno nada é eterno. Não há cargos vita-

lícios. Ousemos a conjugação do imperativo futuro do 
“amarás”. Há que dar asas à novidade, à atualização e a 
“rebeldia” de sangue novo;

f) deixemos o folclore, às vezes de mau gosto, de brin-
des, pagelas, almoços, fotos, reportagens, promoções 
de autarquias e outras entidades, e regressemos a uma 
espiritualidade do “escondimento”;

g) por fim, deixemos de uma vez por todas em cada 
rancho o axioma: “foi sempre assim”. 

Foi, mas não será porque carregámos quase 500 anos 
de história, mais de 2000 anos de Cristianismo. Con-
tudo, as romarias, tal como todos os serviços, ministé-
rios e instituições eclesiais resumem-se sempre ao tri-
pé essencial e fundacional: anunciar, celebrar e amar.

É o sonho para os meus irmãos romeiros do futuro: 
anunciarás, celebrarás e amarás.

Romeiros
em pandemia

Em tempo de pandemia,
Nessa noite tão escura,
Estamos em romaria

A mais difícil e mais dura.

Sem o nosso xaile e lenço,
Sem apoio, sem bordão,

Rezamos com amor intenso
Com a mesma convicção.

Por todas as intenções
Que nos seriam pedidas.

P’los que sofrem privações,
Pelas almas esquecidas.

Tudo é possível a Deus
Que vela pelo seu povo!
Peçamos à Mãe dos céus

Pra caminharmos de novo.

Temos fé, vamos voltar,
Com amor e alegria,

P’la nossa ilha espalhar
O canto da Ave Maria.

Tradição linda. Verdade!
Que dos nossos avós vem
De partilha e humildade

Do melhor que o homem tem.

Seja pra sempre louvada
A sagrada vida e paixão
E pra sempre recordada
A morte e ressurreição,

De nosso Senhor Jesus,
Caminho de redenção,

Que morreu na santa cruz
Pela nossa salvação. 

ir Anibal Raposo
Rancho de Romeiros

de St. Clara

PADRE MARCO SÉRGIO PACHECO TAVARES
UM APRENDIZ DE ROMARIAS.
Rancho de Romeiros da Várzea

ROMEIROS
TAP. REDIMENSIONAMENTO DE TRABALHADORES REDUZIU-SE DE 2.000 PARA 206
Na comunicação, a que a Lusa teve acesso, a transportadora deu conta de que a "implementação dos acordos de emergência e a adesão a 
medidas voluntárias permitiram reduzir o número inicial de redimensionamento, inscrito no Plano de Reestruturação em aprovação na Comissão 
Europeia, de cerca de 2.000 para 206 trabalhadores, à data de hoje, excluindo casos pontuais cujos processos estão em curso". Assim, este valor 
"representa uma redução de cerca de 90% face ao número inicial", lê-se na mensagem, assinada pelos presidentes do Conselho de Administra-
ção, Miguel Frasquilho e da Comissão Executiva, Ramiro Sequeira.
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Romarias Pós-Covid:
que futuro nos é reservado?
JOÃO BRANDÃO
Rancho de Romeiros da Relva

Numa época carregada de incertezas, escre-
ver sobre o presente e o futuro das Roma-
rias Quaresmais não é de todo tarefa fácil 

e, certamente, que todos nós irmãos romeiros já nos 
questionámos de como será o destino das nossas ca-
minhadas. 

Sendo as romarias uma tradição secular, que conta 
com quase 500 anos, há muito se vêm a adaptar às cir-
cunstâncias da sociedade e, nos últimos meses, tal foi 
notório de uma forma mais peremptória. Neste ano 
que decorre nenhum rancho teve oportunidade de fa-
zer a sua caminhada mas, de forma a manter a nossa 
tradição activa e em demonstração da nossa fé e vonta-
de em caminhar em torno da nossa ilha, várias foram 
as iniciativas com recurso às novas tecnologias adop-
tadas pela maioria dos ranchos, tais como caminhadas 
virtuais, terços da pernoita e orações online. Depois de 
escrever as últimas palavras, questiono-me sobre o fu-
turo da Romaria. Será possível caminhar já em 2022? 
Onde iremos pernoitar? Em casa dos irmãos? Em sa-
lões? É impossível responder a tais questões pois vive-
mos numa fase demasiado volátil. Contudo, o futuro 
das Romarias será certamente risonho e, mesmo com 
as reservas que se advinham, com algum receio em 
pernoitar em casas que não as nossas ou em recolher 
romeiros, a fé do povo açoriano ultrapassará qualquer 
obstáculo. Todos nós já sentimos a nostalgia de acor-
dar de madrugada, vestir os trajes que nos caracteri-

zam, sentir a brisa ao caminhar pela madrugada, ouvir 
os pássaros ao iniciar o dia no concelho do Nordeste, 

caminhar pela costa norte da ilha e ficar 
deslumbrado com tamanha beleza. Temos 
em nós a necessidade de sermos recebidos 
nas pernoitas e rever os nossos irmãos, 
por vezes após um ano, abraçar o nosso 
irmão do lado durante a caminhada, es-
tar em contacto permanente com Ele… 
O sentimento de falta é imenso, de tudo 
o que só quem já teve a oportunidade de 
ir em romaria sabe porque ser Romeiro é 
uma amálgama de sentimentos difíceis de 
exprimir por palavras. O Romeiro carre-
ga o sofrimento de um povo. Tem como 
missão visitar todas as ermidas e igrejas 
possíveis nos oito dias de caminhada, re-
zar por todos, pelas almas do purgatório, 
agradecer a Ele todas as bênçãos conce-
didas e, no verdadeiro íntimo, conversar 
com Ele para que, findando a caminhada, 
sejamos melhores Homens na sociedade 
em que estamos inseridos. Espero que no 
próximo ano seja possível caminharmos 
novamente com as devidas autorizações. 
Anseio por voltar a entoar a Avé-Maria 
dos Romeiros, encher as nossas ruas de 
irmãos e sentir a força da Romaria. Até lá, 
é nosso dever mantermos os ranchos acti-
vos respeitando sempre as medidas decre-
tadas pela Autoridade Regional de Saúde. 
Um abraço desse vosso irmão João Bran-

dão. Seja Louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.

O irmão cruzado

Aquele que traz o verdadeiro guia do rancho.  Quase sempre é uma criança que transporta o crucifixo na frente 
do rancho e que é a grande força espiritual do romeiro na caminhada. Do alvorecer à pernoita, o irmão cruzado 
acaba por ser também o guia da esperança que com a sua natural vitalidade vai “puxando” o caminhar.  Nas 
reflexões ou na refeição da pernoita, é ouvinte atento das conversas dos mais velhos que são aqui também os 
seus guias na aprendizagem da vida. Fotografia de Fernando Resendese texto oferecido para o jornal A Voz de 
Portugal a título informativo para a nossa comunidade em Montreal.

AZORES FRINGE FESTIVAL ENTRE 1 E 27 DE JUNHO COM EVENTOS AO VIVO E ONLINE
A nona edição do Azores Fringe Festival acontece de 1 a 27 de junho, um pouco por todas as ilhas ao vivo e 'online'. Este é o festival internacional de artes 
com maior participação açoriana. Mais de 200 participantes das nove ilhas dos Açores fazem parte do programa", segundo refere o fundador do Azores Frin-
ge Festival, Terry Costa, numa nota divulgada hoje. De acordo com a informação enviada hoje às redações, a ilha do Pico, "o epicentro do festival", acolhe 
"artistas de outras ilhas e ainda um veleiro francês". "Não será como antes da pandemia" de covid-19, mas fico contente que não vamos ter mais um ano só 
online, como foi no ano passado", diz Terry Costa, o coordenador do festival, citado numa nota enviada às redações. A associação MiratecArts apresentou 
'online' a programação da nona edição do Azores Fringe Festival cujo mote desta temporada é "Antes fazer para pequenos grupos, do que não fazer".
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Juventus já procura o 'herdeiro' de CR7
e identifica promessa do Sporting
Oficialmente anunciado como sucessor de 

Andrea Pirlo no comando técnico da Ju-
ventus, Massimiliano Allegri já começou 

a delinear o plantel com o qual pretende contar na 
próxima temporada, na qual a grande incógnita dá 

pelo nome de Cristiano Ronaldo.
Muita da ação da Vecchia Signora no próximo mer-

cado de transferências de verão passará pela possível 
saída do internacional português, que aufere cerca de 
31 milhões de euros líquidos por ano, e por quem exi-

ge receber 25 milhões de euros.
O jornal italiano Tuttosport revela, esta segunda-fei-

ra, que o novo treinador do conjunto de Turim já terá 
mesmo identificado um total de nove alvos a 'atacar' 
caso se venha a confirmar o 'adeus' do avançado de 36 
anos, e um deles mora... no Sporting.

Trata-se de Joelson Fernandes, jogador de apenas 18 
anos que tem contrato válido com o clube de Alvala-
de até junho de 2023, no qual consta uma cláusula de 
rescisão no valor de 60 milhões de euros, e que já foi 
apontado a clubes como Borussia Dortmund ou Man-
chester City.

Nesta lista bianconera encontram-se, ainda, Mauro 
Icardi (Paris Saint-Germain), Moise Kean (Everton), 
Arkadiusz Milik (Marseille), Donyell Malen (PSV), 
Memphis Depay (Olympique Lyon), Dusan Vlaho-
vic (Fiorentina), Kaio Jorge (Santos) e Khvicha Kva-
ratskhelia (Rubin Kazan).

SCOLARI NÃO ESQUECE CRISTIANO 
RONALDO: "UM CHATO..."

Luiz Felipe Scolari concedeu, este domingo, uma ex-
tensa entrevista ao programa 'Pequeno Grande Circui-
to', emitido pela estação televisiva brasileira SporTV, 
na qual recordou a experiência passada ao serviço da 
seleção portuguesa, entre 2003 e 2008.

O treinador canarinho teve a oportunidade de traba-
lhar de perto com Cristiano Ronaldo, e não tem dúvi-
das ao dar a 'vitória' ao avançado da Juventus na 'eter-
na' disputa com Lionel Messi, do Barcelona.

"Messi é um génio, mas, por ter vivido e trabalhado 
com Cristiano Ronaldo, escolho sempre o Cristiano. 
Foi o jogador mais profissional com quem trabalhei. 
Um chato. Não queria sair dos treinos. Tenho uma re-
lação muito boa com Cristiano Ronaldo", afirmou.

Scolari confidenciou, ainda, que só ficou a conhecer o 
goleador de 36 anos... por engano: "O Murtosa foi as-
sistir ao Quaresma no Sporting. Ele era titular e vinha 
sempre à seleção. Foi e disse que tínhamos de convo-
car aquele garoto de 17 anos. Olhámos e passámos a 
convocar".
Cristiano Ronaldo eleito o melhor avançado da Serie A

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor avançado da 
Serie A, revelou esta terça-feira o organismo.

O internacional português terminou o campeonato 
italiano com 29 golos, mais cinco que o segundo me-
lhor marcador, Romelu Lukaku do Inter de Milão.

A Serie A elegeu ainda Dusan Vlahovic, da Fioren-
tina, como o melhor jogador sub-23 da prova. Já Gigi 
Donnarumma foi distinguido como o melhor guarda-
-redes da competição, Cristian Romero (Atalanta) 
venceu na categoria de melhor defesa e Nicolò Barella 
(Inter de Milão) foi eleito o melhor médio.
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FINAL: Manchester City 0-1 Chelsea

FINAL: Villarreal 1-1 (11-10) G.P. Man. United

LIGA DOS
CAMPEÕES 2020/21

EUROPA LEAGUE
2020/2021

 P J V E D GM GS

1-Red Bull Bragantino 3 1 1 0 0 3 0
2-Bahia 3 1 1 0 0 3 0
3-Ceará 3 1 1 0 0 3 2
4-Fortaleza 3 1 1 0 0 2 1
5-Atlético Goianiense 3 1 1 0 0 1 0
6-Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0
7-Flamengo 3 1 1 0 0 1 0
8-Sport 1 1 0 1 0 2 2
9-Juventude 1 1 0 1 0 2 2
10-Cuiabá 1 1 0 1 0 2 2
11-Internacional 1 1 0 1 0 2 2
12-Fluminense 1 1 0 1 0 0 0
13-São Paulo 1 1 0 1 0 0 0
14-Grêmio 0 1 0 0 1 2 3
15-Atlético Mineiro 0 1 0 0 1 1 2
16-Corinthians 0 1 0 0 1 0 1
17-Palmeiras 0 1 0 0 1 0 1
18-América Mineiro 0 1 0 0 1 0 1
19-Santos 0 1 0 0 1 0 3
20-Chapecoense 0 1 0 0 1 0 3

JORNADA 1
Cuiabá 2-2 Juventude

Bahia 3-0 Santos
São Paulo 0-0 Fluminense

Atlético Mineiro 1-2 Fortaleza
Ceará 3-2 Grêmio

Flamengo 1-0 Palmeiras
Corinthians 0-1 A. Goianiense
A. Paranaense 1-0 A. Mineiro

Chapecoense 0-3 RB Bragantino
Internacional 2-2 Sport

JORNADA 2
Atlético Goianiense VS São Paulo

Santos VS Ceará
Grêmio VS Flamengo

Red Bull Bragantino VS Bahia
Fluminense VS Cuiabá

Fortaleza VS Internacional
América Mineiro VS Corinthians

Palmeiras VS Chapecoense
Juventude VS Athletico Paranaense

Sport VS Atlético Mineiro

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-NE Revolution 17 8 5 2 1 11   7
2-Philadelphia Union 14 8 4 2 2   9   5
3-Orlando City 12 7 3 3 1   8   4
4-New York City FC 11 7 3 2 2 13   7
5-CF Montréal 11 8 3 2 3 10   9
6-Columbus Crew 11 7 3 2 2   7   6
7-Nashville SC 11 7 2 5 0   9   6
8-Atlanta United 10 7 2 4 1   9   7
9-NY Red Bulls   9 7 3 0 4 10 10
10-DC United   9 8 3 0 5   8 11
11-Inter Miami CF   8 8 2 2 4   8 13
12-Toronto FC   5 7 1 2 4   8 12
13-Chicago Fire   4 7 1 1 5   4 11
14-FC Cincinnati   4 6 1 1 4   6 15

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Seattle Sounders 18 8 5 3 0 14   3
2-Sporting KC 16 8 5 1 2 15 10
3-LA Galaxy 15 7 5 0 2 11 11
4-Colorado Rapids 13 7 4 1 2 12   8
5-Houston Dynamo 11 8 3 2 3 11 12
6-SJ Earthquakes   9 8 3 0 5 11 12
7-Portland Timbers   9 7 3 0 4   9 11
8-Real Salt Lake   9 6 2 3 1   9   7
9-Los Angeles FC   8 7 2 2 3   8   9
10-Vancouver Whitecaps   7 7 2 1 4   6   9
11-Austin FC   7 7 2 1 4   5   8
12-Minnesota United   7 7 2 1 4   6 11
13-FC Dallas   6 7 1 3 3   8 11

Champions: dois portugueses 
nomeados para a equipa do ano
O médio do FC Porto Sérgio Oliveira e o defe-

sa do Benfica Rúben Dias estão nomeados 
para a equipa do ano na Liga dos Campeões.

Os dois internacionais portugueses integram a lista 
de 23 jogadores incluídos, numa lista que é dominada 
pelas duas equipas finalista, sendo o campeão euro-
peu, Chelsea, o mais representado, com sete jogadores, 
enquanto o Manchester City coloca cinco.

A EQUIPA DO ANO DA LIGA DOS CAMPEÕES:
Guarda-redes: Ederson (Manchester City), Mendy 

(Chelsea) e Courtois (Real Madrid);
Defesas: Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Man-

chester City), Marquinhos (PSG), Rudiger (Chelsea), 
Chilwell (Chelsea) e Alaba (Bayern Munique).

Médios: Jorginho (Chelsea), Mason Mount (Chel-
sea), Kanté (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), 
Gundogan (Manchester City), Modric (Real Madrid), 
Sérgio Oliveira (FC Porto) e Foden (Manchester City);

Avançados: Haalnad (Borussia Dortmund), Mbappé 
(PSG), Lewandowski (Bayern Munique), Benzema 
(Real Madrid), Neymar (PSG) e Messi (Barcelona).

OFICIAL: Copa América vai jogar-se no Brasil
A CONMEBOL anunciou que a Copa América 

2021 vai realizar-se no Brasil.
De acordo com aquela confederação, as datas 

de início e fim do torneio estão confirmadas, as «cida-
des e horários dos jogos serão indicados» nas próxi-
mas horas. Refira-se que o torneio sul-americano esta-
va marcado para a Colômbia, mas devido à pandemia 
de covid-19 naquele país foi mudada para a Argentina. 
O mesmo motivo fez com que a organização abando-
nasse a ideia de realizar a Copa América no país das 
Pampas para, agora, o levar para o Brasil.

Figo: «Estamos ansiosos por uma grande
competição com público nos estádios»
Luís Figo mostrou-se esta segunda-feira ansio-

so pelo regresso dos adeptos aos estádios no 
Euro2020, depois de mais de um ano de restri-

ções devido à pandemia da covid-19, esperando que 
a competição seja um «festival de futebol».

«Depois de um ano de espera, todos estamos ansio-
sos para ver uma grande competição com público nos 
estádios, como aconteceu na final da Liga dos Cam-
peões. O ambiente é logo diferente, há mais cor e ale-

gria. Espero que o Europeu seja um festival de fute-
bol», afirmou Luís Figo.

«Portugal está num grupo forte, com França e Ale-
manha. Há a Espanha e, com alguma surpresa, a Sué-
cia», disse, em tom de brincadeira, o ex-futebolista, 
que estava acompanhado da sua mulher, de nacionali-
dade sueca. A fase final do Euro2020, adiado para 2021 
devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de 
junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.

O ex-capitão da seleção portuguesa mostrou-se ainda 
a favor do regresso de Raúl González, seu antigo colega 
de equipa, ao Real Madrid, para ocupar o lugar dei-
xado vago pelo francês Zinedine Zidane, que também 
atuou com Figo no clube merengue.
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