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FOTO DA SEMANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Sequelas da Covid 
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano

O senador governista do sul simboliza o ne-
gacionismo que precisa ser estudado, en-
tendido e tornado alvo para professores de 

Ciência, pois seu negacionismo insciente é revelado 
também pelo desconhecimento das Línguas Inglesa e 
Francesa, o que o torna alvo fácil de vendedores de 
ilusão e de charope cura-tudo. Para ele, 16 milhões de 
curados é até mais importante que 500 mil mortos, 
não por maldade, mas por destino. Se o senador sou-
besse que esses curados não estão curados, quem sabe 
mudasse de opinião? É o que revela uma pesquisa 
publicada na Revista Nature: "The four most urgent 
questions about long COVID". 

Pois é, as pessoas saram da Covid-19, alguma até sem 
sentir e saber, mas ficam com sequelas que está sen-
do chamada de Covid longa, ou seja é um distúrbio de 
longa duração que surge após a infecção pelo SARS- 
CoV-2. E várias pesquisas com milhares de pessoas já 
revelaram uma extensa lista de sintomas, como fadiga, 
tosse seca, falta de ar, dores de cabeça e musculares. 

Uma equipe liderada por Athena Akrami, neurocien-

tista da University College London, encontrou 205 sin-
tomas em um estudo com mais de 3.500 pessoas (Cha-
racterizing Long COVID in an International Cohort: 
7 Months of Symptoms and Their Impact). No sexto 
mês, os sintomas mais comuns eram fadiga, mal-estar 
pós-esforço e disfunção cognitiva. Esses sintomas va-
riam, e as pessoas frequentemente passam por fases de 
recaída. 

Nos primeiros meses da pandemia, a ideia de que o 
vírus poderia causar uma condição crônica foi esque-
cida na luta desesperada para lidar com casos agudos. 
Em maio de 2020, ela começou um grupo no Facebook 
para pessoas com Covid longa. Hoje, ela tem mais de 
40.000 membros e trabalha com grupos de pesquisa 
que estudam a doença. 

Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde revisou 
suas diretrizes para o tratamento com COVID-19 para 
incluir uma recomendação de que todos os pacientes 
deveriam ter acesso a cuidados de acompanhamento 
em caso de Covid longa. 

As agências de financiamento também estão prestan-
do atenção. Em 23 de fevereiro, o Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos (NIH) anunciou que gas-
taria US$ 1,15 bilhão em pesquisas sobre Covid lon-
ga, ao qual se refere como sequela pós-aguda de CO-
VID-19 (PASC). No Reino Unido, o National Institute 
for Health Research (NIHR) anunciou  £ 38,5 milhões. 

A maioria dos primeiros estudos de prevalência ana-
lisou apenas pessoas que haviam sido hospitalizadas 
com Covid-19 aguda. Ani Nalbandian, cardiologista 
da Columbia University Irving Medical Center, em 
Nova York, e seus colegas reuniram nove desses es-
tudos para uma revisão publicada em 22 de março 
(Post-acute COVID-19 syndrome). Eles descobriram 
que entre 32,6% e 87,4% dos pacientes relataram pelo 
menos um sintoma que persiste após vários meses. 

O UK Office of National Statistics (ONS) acompanha 
mais de 20.000 britânicos com teste positivo desde 
abril de 2020. Publicadas em 1º de abril (Prevalence 
of ongoing symptoms following coronavirus -CO-
VID-19- infection in the UK), o ONS descobriu que 
13,7% ainda relatavam sintomas após pelo menos 12 
semanas, entre muitas outras coisas.
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CARICATURA DA SEMANA

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Questões de identidade

Passámos recentemente pe-
los dias que comemoram 
a identidade portuguesa e 

canadiana. Curiosamente, ambas 
as nações passam por uma crise de 
identidade, por razões concretas di-

ferentes, mas que têm um fundo similar: Portugal 
com a sua eterna crise económica por insistir em 
modelos de sociedade comprovadamente obsoletos 
e sem resultados práticos positivos, intensificado 
por algumas disposições culturais lusitanas; o Ca-
nadá assombrado pela descoberta de milhares de 
sepulturas incógnitas de crianças e jovens junto a 
instituições de proteção e educação que serviram 
mais de antro de terror junto aos autóctones. Con-
venhamos que no seu porão nenhuma nação pode 
reivindicar a limpeza completa, mas também não 
se pode usar este argumento para fugir à realidade 
e à responsabilidade falhada no passado. 

Qualquer coletividade, formada por um maior ou 
menor número de individualidades, é tão perfeita 
quanto os seus membros são capazes de serem per-
feitos. Ora, esperamos nós que homens do passado 
fossem perfeitos, se ainda hoje estão muito longe dis-
so? Claro que não. Mas será isto a razão para destruir 
todo o edifício de identidade coletiva? Julgo também 
que não. Mesmo que o reconstruíssemos hoje de 
novo, este estaria indubitavelmente carregado de im-

perfeições, que hoje ainda não as assumimos como 
tal, mas que no futuro seriam severamente julgadas 
como julgamos os atos de outrora. 

No limite, teríamos que decidir que não vale a pena 
construir identidade pois será impossível evitar a pe-
netração da imperfeição na sua estrutura. Aqui reside 
o erro, que alguns reconhecem, mas que se aprovei-
tam num oportunismo intelectual para destruir ou 
pelo menos fragilizar a identidade coletiva, ou outros 
por passividade ou desinteresse que deixam passar 
esta ideia. Se olharmos para nós mesmos como indi-
víduos verificamos que somos o resultado dos nossos 
erros passados; aprendemos com eles, após reconhe-
cê-los, corrigi-los e redimi-los se possível. A nossa 
identidade constrói-se assim das diversas etapas de 
crescimento, em que arrancamos as camadas imper-
feitas do nosso ser e construímos outras, melhores, 
mais aperfeiçoadas, mais capazes. 

A identidade é um edifício em constante renovação, 
em constante remodelação, das suas fundações aos 
seus acabamentos. Se o passado é importante, o pre-
sente ainda o é mais pois é agora que se prepara o 
futuro. Coletivamente a identidade define-se muito 
à base da história e pouco se liga ao presente. Veja-se 
Portugal, rodamos muito à volta dos Descobrimen-
tos, da navegação, do povo humilde e trabalhador, 
afável e hospitaleiro. Politicamente estamos cristali-
zados na revolução do 25 de Abril, importante sim, 
mas cujas circunstâncias foram diferentes da realida-
de de hoje, dos novos desafios, das novas necessida-

des. No entanto a sociedade penosamente continua 
agarrada a esse passado; insiste-se a bem da estabili-
dade do regime, em ter um modelo de sociedade que 
nada tem a ver com a realidade do “hoje”. Porquê? 
Porque se trata da identidade do povo, da identi-
dade do regime, da identidade da nação. O Canadá 
está também sobre o choque; as comemorações do 
dia do Canadá foram anuladas ou muito minguadas 
em respeito pelas vítimas infantis descobertas. Mas o 
Canadá, assim como Portugal, tem duas opções: ou 
se demoram no erro e na desgraça consequente; ou 
arregaçam as mangas aprendendo com o erro e pro-
jetando um futuro melhor. 

Com os pés bem assentes no presente, mas de olhos 
bem voltados para o futuro, devemos dar passos lar-
gos no aperfeiçoamento das nossas sociedades, re-
modelando o edifício da nossa identidade, para que 
as gerações futuras façam o mesmo, e desta forma 
nos orgulhemos das sociedades às quais pertence-
mos, nas quais vivemos e para as quais contribuímos. 

ANGOLA COM EXCEDENTE DE 1,7 MIL MILHÕES DE DÓLARES ATÉ MARÇO
Segundo uma nota do Banco Nacional de Angola, relativa às estatísticas externas dos primeiros três meses, hoje publicada, a conta corrente apre-
sentou um saldo superavitário equivalente a 12,2% do PIB. O BNA justifica a melhoria com o "aumento as exportações de bens, com realce para 
o petróleo bruto, decorrente da recuperação do preço médio das ramas angolanas e pela redução das importações de bens e serviços". A conta 
financeira, analisada em termos de variação líquida de ativos financeiros e passivos, apresentou um superavit de 1.236 milhões de dólares (1.042 
milhões de euros), justificado com o aumento dos créditos comerciais, da moeda e depósitos, assim como dos ativos de reserva e investimento 
direto.



4 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2021CRÓNICA

UB_EN_A vos Portugal_10” x6,56”

OFERTA ESPECIAL DE PRÉ-VENDA 
CEMITÉRIO-JARDIM LAVAL

Venham falar sobre as nossas ofertas de pré-venda 
com um de nossos conselheiros.

EM BREVE:  

um novo mausoléu 
contemporâneo.

2500, avenue des Perron, Laval | 514 735-2025 | 24/7 | urgelbourgie.com

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

IVA: Foi dito feito

Aquilo que 
para muitos 
parecia não 

passar de mais uma 
promessa eleitoral para não ser con-
cretizada e que José Manuel Bolieiro, 
declarou, em dezembro de 2019, na 
apresentação do Programa do Gover-
no, pretender "fazer cumprir a dimi-
nuição dos impostos até ao limite legal 
previsto na Lei de Finanças das Regiões 
Autónomas", numa alusão ao IVA, ao 
IRC e também ao IRS, que podem ser 
inferiores até 30% em relação ao restan-

te território nacional, foi de facto con-
cretizado.

Assim, a taxa normal de IVA nos Aço-
res passou de 18% para 16%, desde o 
passado dia 1 de julho, tal como tinha 
sido aprovado no Plano e Orçamento da 
Região para 2021, anuncio, que foi con-
siderado histórico por Bastos e Silva o 
Secretário Regional das Finanças. 

O Governo Regional concretiza, assim, 
uma das orientações programáticas do 
atual executivo açoriano, ou seja a taxa 
do IVA passará a ser 30% inferior à taxa 
normal nacional de 23% e da Madeira 
de 22%, o que constitui o nível máximo 
legalmente admitido. Portanto o IVA em 
vigor nos Açores é de 4%, 9% e 16%, equi-
valente respetivamente às taxas reduzida, 

intermédia e normal. Esta redução fiscal 
é considerada pelo Governo Regional 
como uma verdadeira uma alavanca, 
com repercussões significativas na eco-
nomia regional, com impacto não apenas 
para as empresas, como para as famílias, 
num momento particularmente difícil, 
pelo contexto pandémico da covid-19 
e significa que a Região e a Assembleia 
Legislativa põe mão de todas as compe-
tências regionais legalmente prevista no 
quadro legislativo dos Açores. Torna-
-se importante lembrar que aquando da 
discussão que decorreu durante o debate 
na especialidade do Orçamento da Re-
gião para 2021, na Assembleia Legisla-
tiva dos Açores, na cidade da Horta, os 
Partidos da Coligação defenderam esta 
redução fiscal, enquanto os de esquerda 
entendiam que a baixa de impostos só 
iria beneficiar os mais ricos. Como tal, o 
Plano e o Orçamento dos Açores, onde 
se previa a redução da carga fiscal foram 
aprovados com os votos a favor do PSD, 
CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal 
e a abstenção do PAN, enquanto BE e PS 
votaram contra. É de recordar que em 1 
de julho do ano de 2015, Sérgio Ávila, 
na altura o Vice-presidente do Governo 
Regional dizia que o executivo regional 
tudo fez para que, o mais rapidamente 
possível, fosse reduzida a taxa de IVA, ou 
seja apenas a taxa reduzida passou a ser 
de 4% e a intermédia baixa para 9%, não 
se reduzindo a taxa normal.

Por outro lado, no debate deste ano Sér-
gio Ávila alegou que a redução fiscal nos 
Açores era património do PS, mas que a 
proposta de redução fiscal proposta pela 

Coligação iria fazer com que, quanto 
maior for o rendimento dos cidadãos, 
menor será o seu contributo para o ser-
viço de saúde, para a educação e para os 
apoios sociais. Também Vasco Cordei-
ro defendeu que no atual momento de 
emergência devido à crise da covid-19, 
o apoio público era necessário para a so-
ciedade e para a economia e que a redu-
ção fiscal só iria   agravar as desigualda-
des sociais. Mas a redução da carga fiscal 
para os açorianos não fica por aqui. Com 
efeito, a partir de 1 de janeiro de 2022, as 
taxas de IRS passam a beneficiar de uma 
redução de 30% face às taxas do Conti-
nente, independentemente do valor do 
rendimento coletável, o que é uma outra 
boa notícia para quem reside na região.

Para o Presidente do Governo dos Aço-
res, trata-se de um “adquirido autonómi-
co” a possibilidade de baixar os impostos 
na Região e que o executivo regional tem 
a “plena convicção de que é importante 
consolidar este limite máximo da car-
ga fiscal, acrescentando que “mais vale 
um euro na economia de quem produz 
riqueza do que na usurpação pública de 
um orçamento”. Para avivar a memória, 
importa referir que foi no âmbito da dis-
cussão e aprovação do Orçamento do 
Estado para 2015, que a maioria PSD/
CDS aprovou a possibilidade de as Re-
giões Autónomas baixarem as taxas dos 
impostos nacionais até 30%, o chamado 
diferencial fiscal, tal como acontecia até 
2013 e que o limite que vigorava era de 
20%.  E ainda bem porque se trata de 
uma importante redução fiscal que bene-
ficia as famílias e a economia.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. 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 T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

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 PRIMITIVA BUENO

Quando o nome é uma missão

Como de costume, vinha a 
ouvir rádio durante a via-
gem. Sempre se fica a par 

das notícias e das novas tendências 
musicais. 

Naquela hora, a conversa era com os comissários da 
exposição patente no MUSEU NACIONAL DE AR-
QUEOLOGIA com o título: ÍDOLOS - OLHARES 
MILE-NARES. 

Um grande feito museológico que junta espólio de 
Portugal e Espanha, proveniente dos mais variados 
lugares e coleções. Entre os entrevistados, estava a 
representante de Espanha que tem o arqueológico 
nome de Primitiva Bueno. Não me enganei. 

Fui confirmar. A Senhora chama-se mesmo Primiti-
va Bueno, é especialista no Megalítico e professora na 
Universidade de Alcalá – Madrid. Ninguém, em seu 
perfeito juízo, vai chamar à filha Primitiva. Só pode 
ter sido engano. A empregada do cartório deve ter 
entendido mal o nome. 

Como no caso da Prante-lhAna que devia ser só 
Ana, também a Primitiva devia ser, provavelmente, 
só Iva. Alguma coisa correu mal. 

Nem Deus que criou a primitiva mulher, lhe cha-
mou assim. Chamou-lhe Eva, como prova o registo 
do Génesis. 

Primitiva dá a ideia de não estar bem acabada. 
Dá vontade de pegar numa lixa... dar uma segunda 

demão,... 
Não sei, soa a macaca! Se o Adão tivesse recebido 

uma Primitiva também diria: “Bueno, já que não há 
Eva”...

No último Capítulo Geral, os Missionários do Ver-
bo Divino encontraram esta frase feliz: 

“O nosso nome é a nossa missão”. 
Está tudo dito. 
Também o Papa Francisco nos vem lembrar que “se 

sou cristão, sou missão”. 
O nosso nome atira-nos para lutas. Quando os pais 

da Primitivazinha lhe deram este nome, não estavam 
a dar-lhe um futuro. Estavam a lançá-la contra Antas 
e Menhires. Estavam a dar-lhe dinossauros e “Foz-
Coas”. 

A criança, sempre que queria brincar, devia atirar-
-se ao quintal e cavar, com as longas e afiadas pernas 
da Barbie, à procura de pedras velhas e ossadas de 
frango, já pálidas de anos. 

Jean D’Ormesson começa assim o seu livro “Au plai-
sir de Dieu”: “eu nasci num mundo que olhava para 
trás e onde o passado contava mais do que o futuro”. 

Também não faltam na Igreja especialistas do me-
galítico, a puxar para a pré-história do Pentecostes, 
como se o Espírito não fizesse novas todas as coisas e 
não nos virasse a cara para a frente...

O nosso nome é a nossa missão! 
Não é por acaso que se é Primitiva, Angélica, Bene-

dita, Manuel, João, Bonifácio, Feliciano... 
Já agora, que missão lhe inspira o seu nome?

PE. JOSÉ
MARIA CARDOSO
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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

Arroz de pato com legumes

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

assure-toi.ca

SUDOKU

INGREDIENTES: 
2 c. sopa azeite
100g cebola em cubos
400g sopa juliana
2 c. chá sal
300g arroz agulha
300 ml água
600g (1 Emb.) pato des-
fiado com o caldo da co-
zedura
100g chouriço e vinho tinto
1 c. sopa (10 g) amêndoa61 anos ao serviço 

dos nossos leitores e clientes

Restaurante

imobilíaria

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE
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EMPREGOSANEDOTAS

PREPARAÇÃO: 
Pré-aqueça o forno a 200° C. 
Deite o azeite num tacho largo e baixo que possa ir ao forno. Junte a cebola pica-
da, o preparado de legumes e tempere com o sal. 
Tape e deixe suar sobre lume moderado cerca de 5 minutos.
Adicione o arroz e misture bem. 
Junte a água a ferver e o caldo da cozedura do pato, reservando a carne. Mexa, 
tape e coza durante 15 minutos.
Entretanto, corte o chouriço em rodelas.
Misture o pato desfiado reservado com o arroz. Coloque a mistura num tabuleiro 
de forno e por cima distribua as rodelas de chouriço.
Salpique com a amêndoa e leve ao forno durante 10 minutos.

7

75

- Doutor, como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a 
direita e da direita para a esquerda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.
Dois amigos se encontram depois de muitos anos.
- Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens 
recebeu.
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado.
Dois tomatinhos iam atravessar a rua, e um disse ao 
outro:
-Cuidado, vem aí um carro!
O outro não ouviu nada e atravessou. O carro passou 
por cima dele e o outro disse:
– Já não é um tomate, é ketchup!
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A NOSSA VIDA CONTINUOU SEM TI, MAS FOI EXTREMAMENTE DIFERENTE. O QUANTO NÓS 
NÃO DARÍAMOS PARA TE OUVIR FALAR DE NOVO?!… BEIJOS, ONDE QUER QUE ESTEJAS!

Resposta do marido, pai, avô...
Sei que não estou aqui neste mundo, mas deixem-me 

dizer... Não chorem a pensar em mim!  Sejam felizes 
pelos belos anos que vivemos juntos. Os menos bons?!? 

Peço desculpas, de verdade!
Eu amei-vos tanto, vos dei a minha atenção, o meu carinho, o 

meu talento, digam a verdade, tocava bem harmônica, não!
Vocês nem podem imaginar a felicidade que me deram com a 

vossa presença, o vosso precioso tempo, o vosso respeito!
Obrigado pelo amor que todos me demonstram ainda, 

partilhando páginas das vossas vidas comigo! Ao comemorar os 
meus aniversários, ao falarem comigo...

Faz 20 anos que parti, parti em paz. 
Sei que foi de repente, ninguém esperava, mas foi sem 

sofrimento… acreditem! Agora, só posso estar orgulhoso dos 
homens e mulheres que vocês se tornaram. 

Por mais que sintam tristeza de minha "ausência", a confiança 
vos trará sempre conforto e consolação. Estou bem, o coração 
bate forte ... faço corridas de novo, sabiam? 

Aproveitem o tempo para amar e serem amados, com uma 
boa cerveja na mão, vendo um jogo de futebol com a família ou 
amigos (viva o Benfica e Portugal).

Estaremos separados apenas por uns tempos.
Não estou longe e a vida continua ... Se precisarem de mim, me 

digam e eu venho! E mesmo que vocês não me possam ver, eu 
estarei convosco.

Como aquela mosca que vocês vêem todas as santíssimas vezes 
querem que esteja com vocês ... porque vocês acreditam!

Eis a primeira condição para que os “sinais” se realizem… 
ACREDITEM!

Quando chegar a hora de vocês partirem, estarei aqui para vos 
receber, como já recebi o Emanuel, o David, a Vanda, o João, 
o Luis, o Sr. José, a Sra. Conceição, o Sr. Manuel, a Sra. Maria 
André...  porque também fui recebido pelos vossos avós António, 
Victorino, Altina, Beatriz... e tantos outros que me fizeram 
bem.  Ao chegar aqui, estavam cantando em honra do Espírito 
Santo, imaginem o coro?? SIM, por falar nisso estou com meus 
cachorros, com o Snoppy e a Kiki 
também.

Não ides ao cemitério chorar, não 
estou lá. 

NÃO ESTOU DORMINDO! 
Estou contigo …

Fátima, meu amor, quando estás 
com a família à tua volta e quando 
tens prazer em fazer artesanato, 
como são lindas as tuas obras de 
arte!

Papá está contigo...
Catarina, quando ajudas alguém 

a «se encontrar» ou quando fazes 
um funeral, respeitando os desejos 
da família!

Sérgio, quando falas em defesa de 
um ideal que levanta o ânimo das 
pessoas e nos passeios de moto!

Nina, quando tratas um cliente 
com cuidado sabendo que ele 
é bem mais que um número e 
quando descansas no spa!

Suzi, quando entregas uma 
garagem em epóxi para alguém e 
te dás corpo e alma por uma causa 
nobre!

Antonio, quando mereces aquela 
mão no ombro pelo projeto 
realizado, e na tua nova missão de 

papa, nunca paras de me surpreender!

Aos meus genros e noras, Francisco, Odete, Marco, Sébastien 
e Joanie: obrigado pela paciência que tens com as minhas filhas, 
os meus filhos… que têem cabeça dura mas são de coração mole 
como o pai !!! 

E vocês, meus amores, o vovô está contigo...
Armando Junior, quando pegas no teu tempo para aprender o 

que uma personagem de jogo é capaz de fazer e assim poderes 
jogar contra outros

Leandro, quando te divertes jogando xadrez e quando passas 
tempo vendo animes como «Demon Slayer» ou escutando 
podcasts de crescimento pessoal. Alexandra, quando desenhas, 
ou cantas, ou crias, ou ajudas alguém a se sentir incluído... és 
o meu pequeno cometa! Martin, quando jogas uma partida de 
ténis e os teus esforços são reconhecidos. Quando uma prova é 
conseguida graças ao teu trabalho!

William, quando jogas uma partida de futebol e dás o teu 
melhor em tudo o que fazes, na escola, com os amigos, com 
a familia! Mathis, quando jogas futebol, quando não paras, 
quando exploras, porque é bom sermos únicos e o mundo é 
para se descobrir! Jacob, quando ajudas na cozinha, quando te 
sentes orgulhoso pelos desafios ultrapassados, quando olhas 
nos olhos de alguém… meu anjo da guarda na terra! Dylan, 
quando brincas com camiões, quando segues em frente e te 
deixas surpreender pelas maravilhas que existem no mundo! 
Lili-Rose, quando provas novos sabores, quando te levantas e 
andas, quando sorris por prazer! Irmãs, cunhadas, cunhados, 
sobrinhos, sobrinhas, primos, primas… amigos, amigas...

Não estou mais onde estava, mas estarei com vocês, onde vocês 
estiverem, desde que seja na paz e no Amor!

Eu estou na vida eterna, estou em todos os lugares, mas acima 
de tudo ... em vossos corações! A eternidade é o Amor que 
continua e o Amor é mais forte que a morte! Acreditem!

DEUS VOS ABENÇOE...
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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

EMPREGOSEMPREGOS

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

PATRICIA
514-814-0362

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

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de ajudante de cozinha a 
tempo inteiro. 438-764-4964

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de uma senhora para fazer 
limpeza de uma casa 41/2 na cidade de 

St-Laurent, 1 dia por semana.
514-808-3415

Precisa-se de um zelador para pequenas 
reparações com experiência a tempo 

inteiro ou parcial para vários imóveis de 
apartamentos atavés de Montreal, Margem 
sul e Norte. Deve ter as suas faramentas.
Tarefa: ajustamentos de janelas e portas, 

mudanças de fios, electricidade e 
canalização, geço e pintura.

514-781-3335

Precisa-se de senhora honesta e com experiencia 
para a limpeza de um apartamento para uma linda 
família. Duas à três vezes por semana. na área de 
Côtes-des-Neiges. Bom salário.

SFF, TELEFONEM 
MARY: 514-731-2176

NECROLOGIA

JARDIN PANOS
Precisa-se de grelhador e um cozinheiro para 
um restaurante situado no Plateau. Deve ter

experiência, a tempo inteiro ou parcial.
521 Duluth Este, Montreal

Contactar senhor Panos
514-951-4206

† MANUEL DAPAZ
1930 - 2021

Informamos com pesar o fa-
lecimento do nosso amado 
avô, querido pai e sogro e 
estimado bis-avô, Sr. Ma-
nuel Brasil Dapaz. Sua mor-
te nos deixou com uma vaga 
muito grande, mas espera-
mos que ele possa estar em 
um lugar melhor.
Faleceu em Montréal, no dia 
30 de junho 2021, com 90 
anos de idade, deixando em 
luto a sua esposa Maria Li-
vramento Reis Dapaz. Deixa 
na dor sua filha, Maria Fáti-
ma Dapaz da Silveira (Afon-
so da Silveira), seus netos 
Lynda da Silveira (José 
Almeida) e Paul da Silvei-
ra (Ana Silveira) e os seus 
bis-netos, Isabella e Andrew 
Almeida.
Agradecemos a todos as 
mensagens de conforto recebidas até agora. Elas só 
mostram o quanto era querido por todos, com sua ami-
zade, humildade, empatia, espírito de ajuda e compai-
xão. Devemos sempre lembrá-lo com alegria, gratidão 
e muita saudade.
Aos que desejarem prestar as últimas homenagens, 
comunicamos que o velório será feito sexta-feira dia 
2 de julho, entre as 8h30 às 11h30 na casa mortuária 
ALFRED DALLAIRE | MEMORIA (3254 Bellechas-
se). A missa funerária será na igreja Santa Cruz no 
mesmo dia as 11 horas. Em seguida, será levado para 
sepultamento no cemitério de Repos St. François 
D’Assise (6893 Sherbrooke Est) às 13 horas. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tornar parte das cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associarem 
na dor. Bem-haja. 

De sua esposa, filha, genro e netos.

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa em Boisbriand com experiência 

e que tem um carro.
450-433-3312

CAFÉ CENTRAL
PRECISA-SE DE UM LAVA-PRATOS E ASSITENTE 

COZINHEIRO. BOM SALÁRIO
514-927-8561

Serviço de limpeza 
de edifícios de dia 

ou de noite19$/h, e trabalho 
necessita ter um carro.
MICHEL: 514 624 3437

Precisa-se de uma senhora para tomar
conta de uma senhora idosa em casa 

de 3 a 4 dias por semana.
David: 514-594-1174
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A Pasta Milaneza chegou à Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Quando falamos de 
pasta, pensamos 
sempre as pastas 

italianas, e é sempre os melhores que 
existe. Há duas semanas uma nova pas-
ta chegou ao mercado em Montreal. 

Sim,... uma pasta portuguesa, e chama-
-se Milaneza. E, já está no supermerca-
do Métro com vários tipos de pasta.

Uma coisa é certa, é que há sabores 
portugueses e é de uma qualidade incal-
culável. Já provei algumas delas e acho 
que é de alta-qualidade e o preço é fan-
tástico.

UM POUCO DA HISTÓRIA
"Conta-se que foi Marco Polo que in-

troduziu as massas em Veneza. Contu-
do, sabemos que muito antes disso, no 
século V a.C., já os Gregos se alimen-

tavam de uma mistura de farinha com 
água seca ao sol e cozida em água. A 
questão não é pacífica, ainda hoje, vá-
rios países como a China, Japão, Coreia, 
Alemanha, França ou Itália (só para ci-
tar alguns exemplos), afirmam ter cria-
do este fantástico alimento! A dúvida 
provavelmente manter-se-á.

Ao longo dos tempos, a massa tor-
nou-se num alimento cada vez mais 
popular: em 1740, a cidade de Veneza 
viu abrir a primeira fábrica de massas. 
Cerca de vinte anos mais tarde, Parma 
seguiu-lhe os passos.

As alterações tecnológicas surgidas 
neste período possibilitaram que se pro-
duzisse massa a um custo mais baixo; 
este facto contribuiu para que as massas 
se tornassem um produto ainda mais 
popular.

De facto, foi o povo italiano que deu 
um grande impulso à projeção mundial 
das massas, mas a grande razão do seu 
sucesso está nas suas características úni-
cas.

Além de saborosas, as massas são mui-

to versáteis, podendo assumir as mais 
variadas formas para que combinem na 
perfeição com qualquer tipo de ingre-
dientes. Foi isso que fez com que as mas-
sas fossem adotadas por todo o tipo de 
culturas gastronómicas nos quatro can-
tos do mundo, desde os Estados Unidos 
à China, sem esquecer Portugal, onde as 
massas desempenham um papel de rele-
vo na cozinha tradicional.

A sua facilidade e rapidez de confeção 
trouxe as massas para as refeições do 
dia-a-dia, aliando o seu lado saudável 

ao lado prático. Ao longo da história, o 
fator tempo sempre foi muito importan-
te, mas é com a azáfama dos estilos de 
vida mais urbanos que o tempo se tor-
nou um bem essencial e as massas numa 
solução ideal.

HISTÓRIA DA MARCA MILANEZA
1933: Lançamento da marca Milaneza
É lançada a marca Milaneza no merca-

do Português das massas alimentícias. 
As massas Milaneza são produzidas 
com um equipamento técnico do mais 
moderno da época, num edifício conce-
bido exclusivamente para tal.

1945: Primeiras Linhas automáticas 
de produção - Período de expansão da 
marca, com a instalação das primeiras 
linhas automáticas de produção de mas-
sas Milaneza; surge um novo logótipo.

1955: Primeiras embalagens em Celo-
fane - São lançadas no mercado as pri-
meiras embalagens da massa Milaneza 
em celofane continuando, no entanto, a 
comercialização a granel da maioria da 
produção.

1958: Inauguração da primeira Fábrica 
de Pão - Diversificação da marca Mila-
neza, com a entrada no mercado da pa-
nificação. Inauguração da fábrica de Pão 
Milaneza, a primeira em Portugal, com 
um equipamento tecnológico do mais 
moderno. Pela primeira vez em Portu-
gal é instalado um forno contínuo para 
pão.

1959: Porto e Maia recebem postos 
de venda de pão - Os postos de venda 

do Pão Milaneza rapidamente se esten-
deram por toda a cidade do Porto e da 
Maia.

1994: lider no mercado das massas em 
Portugal - A Milaneza aparece com um 
novo logótipo e uma nova imagem. A 
marca assume a liderança do mercado 

das massas alimentícias em Portugal.
2002: sabores Mediterrânicos
Tendo em conta a evolução dos estilos 

de vida e da demografia, que trouxeram 
grandes alterações aos hábitos alimen-
tares dos portugueses, começando os 
consumidores a preferir produtos ali-
mentares de fácil e rápida preparação, 
assim como uma procura de novos e 
diferentes sabores…

A marca Milaneza reposiciona-se e 
assume-se como especialista em solu-
ções de refeições associadas às massas e 
à gastronomia mediterrânica.

Para marcar este novo posicionamento 
da Milaneza, desenvolve-se uma nova 
imagem para a marca.

2010: Massas com Sabores - Milaneza 
lança a gama Sabores, uma massa aces-
sível, 100% natural e fácil de preparar 
como qualquer outra, mas muito mais 
surpreendente. Mais uma vez a marca 
Milaneza é inovadora e tem para ofere-
cer aos consumidores uma nova solução 

de refeição original e com a qualidade 
de sempre".

E a história continua com muitas ideias 
inovadoras e sabores fantásticos que são 
da marca Milaneza.

2021 é o ano em que uma empresa co-
meçou a importação destes produtos 
e que agora está a começar a entrar no 
mercado em Montreal.

Acho que todos vão gostar porque 
mostra uma alta-qualidade para um 
preço bastante interessante e bom para 
o consumidores.

Em breve A Voz de Montreal da 
FPTV vai apresentar a entrevista em 
destaque com os importadores da 
massa Milaneza, bom apetite.
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CARNEIRO: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á 
alegre e bem-disposto. Aproveite este momento e 
preocupe-se em ser justo! Saúde: Esteja mais atento às 

suas necessidades. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os 
seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento. Amor: Fomente o 
entendimento com a sua cara-metade. Aposte no 
diálogo e na compreensão para revigorar a sua relação. 

Saúde: Coma alimentos ricos em Ferro, está a precisar de 
fortalecer o sangue. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação 
difícil no trabalho. Mantenha-se longe de conflitos. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: 6 de Ouros, que 
significa Generosidade. Amor: Torne os seus sonhos 
em realidade, declarando o seu amor à pessoa que 
preenche o seu coração. Saúde: Semana sem grandes 

problemas. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas 
potencialidades, pois as mudanças estão favorecidas.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

CARANGUEJO: Carta da Semana: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para 
a harmonia familiar procurando ter maior capacidade 
de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de 

saúde de uma forma consciente. Procure o seu médico de 
família. Dinheiro: O seu desempenho profissional pode ser 
recompensado. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

LEÃO: Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa 
Poder, Autoridade. Amor: Use o seu poder de sedução 
para conquistar quem tanto deseja. Saúde: Evite abusar 
do café, pois pode provocar-lhe dores abdominais. 

Dinheiro: Mostre o que vale e será bem-sucedido. Não tema 
demonstrar as suas capacidades. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

VIRGEM: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência.
Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e procure 
aceitar que cada pessoa tem a sua maneira de ser.

Saúde: Tendência para agitação nervosa. Tire algum tempo no 
final do dia para relaxar.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom 
ambiente ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

BALANÇA: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal.
Amor: Procure passar mais tempo com a sua família. 
Será benéfico para todos.

Saúde: Tendência para mau humor e irritabilidade. Faça 
exercícios de autocontrolo.
Dinheiro: Aprenda a ser um melhor gestor das suas poupanças. 
Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, 
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela 
tolerância para resolver os seus problemas afetivos. Aja 
com maturidade. Saúde: Faça uma alimentação mais 

equilibrada. O seu organismo agradece. Dinheiro: Semana 
favorável sob o ponto de vista profissional. O seu trabalho será 
reconhecido. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático. Amor: Evite conflitos com 
familiares por causa de assuntos financeiros. Dê um 
passo de cada vez em prol da harmonia. Saúde: Sentir-

se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite para praticar 
exercício físico. Dinheiro: Não exija tanto dos outros, se não dá 
o melhor exemplo. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Fortaleça 
mais o seu lado espiritual. Isso vai ajudá-lo também nas 
relações. Saúde: Procure fazer uma vida saudável. Alie 

a alimentação equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: 
Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. Aja de 
forma a corresponder a este voto de confiança.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: 2 de Copas, que 
significa Amor. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-
ão e, no amor, a paixão vai tomar conta de si. Saúde: 

Beba mais água e sumos naturais. Hidrate-se melhor. Dinheiro: 
Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita 
poupar. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

PEIXES: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. 
Amor: Um pequeno desentendimento pode pôr em risco 
uma amizade de longa data. Mantenha a calma. Você 

agrada a Deus quando pratica a caridade!
Saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta pode 
levá-lo-á a pensar em iniciar uma dieta. Dinheiro: A sua força 
de vontade será determinante para ultrapassar um desafio 
profissional. Continue empenhado.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

DESPORTO

HÉLDER DIAS
AVP-F1

F1: Max Verstappen Soma 15 Vitoria Em Carreira

De volta ao circuito de Spiel-
berg na Áustria, para com 
uma semana apenas e no 

mesmo circuito, ser efectuada a 
nona etapa deste calendário da FÓRMULA 1. 

Evidentemente que poderiamos dizer que não haverá 
grandes modificações dentro de uma semana, mas, es-
tamos profundamente enganados pois, desde a Pirelli 
que nos apresenta um composto de pneumáticos bem 
diferentes, às novas estratégias que as equipas vão im-
por, será como se efetivamente estivéssemos a correr 
num outro circuito, isto quanto mais, a temperatura 
do ambiente e da pista a mudarem constantemente o 
que complica, o bom desempenho dos monolugares. E 
para provar isto, estão os tempos dos cinco primeiros a 

serem eliminados neste Q1. Os mesmos cinco pilotos 
os quais embora tivessem melhorado os seus tempos 
em pista, ficaram por aqui. Raikkonen, Alfa Romeo, 
Ocon, Alpine Latifi Williams, Schumacher e Mazepin 
da Hass. Q2 e a surpresa do dia! George Roussel e a 
Williams que depois do Grande Premio de Italia em 
2018 consegue passar ao Q3 e os dos Ferraris de Car-
los Sainz e Charles Leclerc que ficam por aqui, junta-
mente com Fernando Alonso Alpine, "perturbado em 
pista por Sebastian Vettel, Aston Martin", Daniel Ric-
ciardo McLaren e Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo. 
Sebastian Vettel que no final da secção classificativa 
seria penalizado em tres lugares na grelha de parti-
da por ter efetivamente impedido a Alonso de fazer 
a sua volta mais rapida no Q2. Festa laranja nas ban-
cadas em apoio a Max Verstappen ele e Sergio Perez a 
correrem em casa. Uma pergunta que me faço neste 
monento caro leitor! será que Max Verstappen, Red 
Bull conseguirá em três semanas vencer três Grandes 
Prêmios seguidos? pois se o conseguir será o primei-
ro piloto a o fazer em 71 anos da Formula 1. Para já 
fica-lhe a Pole Postion, com o tempo de 1,03 720 seg. 
"verdadeiramente feliz com esta segunda pole conse-
cutiva, esperemos por amanhã", disse Max Vertappen, 
Lando Norris, McLaren a 0,048 milesimas e Sergio Pe-
rez, Red Bull a 0,270 seg. serão os tres primeiros a lar-
gar. "Temos um melhor carro para a corrida que para 
a classificação, disse Perez Lewis Hamilton, Mercedes 

que acabou por assinar esta semana por mais duas 
épocas (pelo menos até 2023) com a Mercedes será o 
quarto ao lado do seu companheiro de equipa Valteri 
Bottas. Toto Wolff já falou e disse ; que a Mercedes pre-
tende escolher o colega de equipa de Hamilton para a 
época 2022 durante as férias do meio da temporada, a 
seguir, veremos! Ainda falando da Mercedes e segun-
do o Chefe Wolff, estes irão efetuar certas modifica-
ções no W12 já em Silverstone contrariamente ao que 
diziam anteriormente mas um novo pacote de peças 
acabou de chegar para o GP da Inglaterra confirmou 
Toto Wolff. Domingo e isto na volta dos pilotos a sau-
dar o público Max Vertappen abandonou o camião da 
Mercedes e foi enfrente ás tribunas agradecer a ONDA 
LARANJA os quais não param de apoiar Max a cada 
passagem do seu Red Bull. impressionsnte apresenta-
ção do Hino Nacional Austríaco, por uma banda local, 
caso inédito nestas circunstâncias mas... espetacular. 
Max Verstappen, Red Bull a dominar e a vencer a cor-
rida de ponta a ponta, com Lewis Hamilton Mercedes 
a não conseguir chegar ao pódio. Hamilton depois de 
ter perdido muito tempo via Lando Norris McLaren 
cada vez mais perto dele e a 54 volta o piloto da Mcla-
ren ultrapassa o britânico mesmo feito conseguido 
pelo seu companheiro de equipa Valteri Bottas. Sergio 

Perez Red Bull que terminou em quinto, mas penali-
zado em disputa com Charles Leclerc, Ferrari, viria a 
perder o seu lugar em favor de Carlos Sainz, Ferrari. 
Daniel Ricciardo, McLaren, Pierre Gasly, Alpha Tauri 
e Fernando Alonso Fecharam este Top dez na corrida. 

Lance Stroll, Aston Martin e Yuki Tsunoda Haas fo-
ram também penalizados, o primeiro por velocidade 
a mais na linha dos pits e o segundo por ter ultrapas-
sado a linha na entrada dos pits. Próximo encontro no 
Grande Prémio da Inglaterra a 18 de Julho, até lá fique 
connosco neste seu jornal A Voz de Portugal. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen, Red Bull
2-Valteri Bottas, Mercedes
3-Lando Norris, McLaren
4-Lewis Hamilton, Mercedes
5-Carlos Sainz, Ferrari
6-Sergio Perez, Red Bull
7-Daniel Ricciardo, McLaren
8-Charle Leclerc, Ferrrari
9-Pierre.Gasly, Alpha Tauri
10-Fernando Alonso, Alpine



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI LE 6 JUILLET, 2021   | 13

Aconselhamento 
por tonelada.
At Sysco, we do more than deliver great products for 
restaurants. From the management to the real-time tracking 
of your order, in addition to the support of our specialists, we 
supply you with foodservice products and quality advice. 
Restaurateurs like you deserve that.

syscograndmontreal.ca
Happiness in Quantity

A Voz de Portugal_FP 4C_10x13.83.indd   1A Voz de Portugal_FP 4C_10x13.83.indd   1 2021-06-11   13:212021-06-11   13:21



14 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2021

Coisas do Corisco 
VARIEDADE

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Não era suposto eu escrever antes 
das férias, mas pensei em escrever 
p'ra vos falar do Québec e das nossas 
férias nesta provincia e nas outras tam-
bém. Uma colega da conversada, avi-

so aqui para não por {MINHA}, porque a conversada não 
é minha proriedade, dizia eu que a dita cuja colega do 
trabalho vá passar uma semana nas ilhas da Madalena 
que vá lhe custar 1800.00 pataquinhas do Canadá, só 
p'ra estadia lá, fora o transporte e os comes e bebes e 
mais algumas coizinhas.
Eu compreendo que com este malzinho as coisas mu-

daram muito, mas há um limite a ser explorado, senão 
vejamos.
Portugal também sofreu deste malzinho como todo 

Mundo, mas eu vou em setembro à Lisboa por 10 dias 
e vou pagar menos por um apartamento na baixa da ci-
dade alfacina que muitos apartamentos e hoteis na belle 
province. Até tenho feito pesquisa através do "Expédia" 
nas mesmas datas e sai sempre menos caro. 
A diferência é que existe menos disponibilidade nas 

Ilhas Madalena do que em Lisboa, mas no resto da pro-
víncia e Canadá é tudo carissimo. Quanto ao transporte, 
se viajas de carro e vás p'ró lados das Laurentides como 
eu fiz domigo na mota e precisares de fazer uma mizinha 
aguenta a bexiga porque não houve estação de serviço 
através da estrada 117  que nos deixasse entrar nas ca-
sinhas. É muito fácil aconcelhar a consumir no Québec, 
mas ser explorado como fomos nos os culpados deste 
malzinho náo está certo. Se não acreditam vão na inter-
net e comparem os precos das duas cidades aqui e lá 
no rectangulo Portugues ou nas ilhas Acores e Madeira. 

Viúva Negra tem boas ideias, mas
desperdiça o adeus de Scarlett Johansson
Não é apenas por causa da pandemia que es-

távamos esperando há muito tempo pelo fil-
me solo de Natasha Romanoff. Deixada de 

escanteio em diversos filmes do MCU, a personagem 
de Scarlett Johansson na Marvel foi ganhando cada 
vez mais protagonismo até fazer sua 
melhor participação em Vingadores: 
Ultimato, quando - apesar de seu des-
fecho questionável - apresentou uma 
personalidade finalmente carismáti-
ca. Anos depois, Viúva Negra chega 
aos cinemas (e ao Disney+) sem apro-
veitar de verdade a chance de explorar 
a espiã. 

A proposta de retornar ao passado de 
Natasha é mais do que válida - estamos 
procurando as raízes de um papel por 
definição misterioso - e fazer com que 
a personagem vá atrás da libertação de 
outras mulheres que passaram por sua 
experiência é melhor ainda. Como sua última missão 
nas telas, a ideia é que Johansson consiga sair de cena 
com um sentimento de missão cumprida. É infeliz, 
portanto, que tudo isso tenha sido envelopado no pa-
drão mais genérico do MCU. Ao invés de aproveitar 
uma direção e um protagonismo feminino (inédito 
deste modo na franquia dos Vingadores até hoje), o es-
túdio se apoiou no seguro, em um clima que remete a 
Capitão América e o Soldado Invernal, sem criar uma 
energia única e justa para Natasha. 

Em Viúva Negra, Natasha é reunida com seus “pseu-
do-parentes”, espiões russos com quem passou sua 
infância disfarçada como uma família tradicional 
americana. Logo após os acontecimentos de Capitão 
América: Guerra Civil, Natasha reencontra sua irmã 

Yelena, que a recruta em uma missão para salvar ou-
tras mulheres, vítimas do programa da Sala Vermelha. 
Aqui, o longa encontra o seu primeiro tropeço: a difi-
culdade de traduzir o tema de abuso no contexto do 
MCU. 

A tarefa não era fácil, e Viúva Negra 
tenta tratar o assunto com certa sensibi-
lidade. Por vezes, isso funciona, princi-
palmente no terceiro ato, quando nossa 
protagonista encontra seu antagonista 
principal. Mas durante quase todo o lon-
ga, a analogia criada soa mais como uma 
obrigação do que um discurso real. Par-
te do problema está na escolha do tema 
em si: será que não poderíamos ter vis-
to Natasha em uma missão pessoal que 
não envolva abuso? A ideia de levar a 
personagem feminina em uma jornada 
de autodescobrimento sem traumas ou 
tragédias ficará para sempre em um ima-

ginário do que poderia ter sido. 
A decisão do Marvel Studios também soa estranha 

exatamente pela insistência em não fazer da direção 
algo particularmente feminino, uma determinação 
que chama atenção principalmente nas cenas de ação. 
Comparado às visões de Mulher-Maravilha e Aves de 
Rapina, o trabalho de Cate Shortland não explicita a 
força física distintamente feminina. Por si, isso não é 
exatamente um problema. As cenas de ação de Viúva 
Negra têm sim sua personalidade, e é uma que dá ên-
fase ao embate físico real e com consequências. Mas 
o padrão é a masculinização de sempre e nada disso 
é feito de modo realmente inovador ou chamativo 
(como Atômica fez recentemente, inclusive). 

(OMELETE)
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 P J V E D GM GS

1-Red Bull Bragantino 21 9 6 3 0 19 10
2-Athletico Paranaense 19 8 6 1 1 16   7
3-Palmeiras 19 9 6 1 2 16 10
4-Atlético Mineiro 16 9 5 1 3 11   8
5-Fortaleza 15 9 4 3 2 14   9
6-Bahia 14 9 4 2 3 17 13
7-Atlético Goianiense 13 8 4 1 3   7   7
8-Ceará 13 9 3 4 2 11 10
9-Fluminense 13 9 3 4 2   8   9
10-Flamengo 12 7 4 0 3   9   6
11-Santos 12 9 3 3 3   9   9
12-Juventude 12 9 3 3 3   7 11
13-Corinthians 11 9 2 5 2   7   7
14-Internacional 10 9 2 4 3 10 14
15-América Mineiro   9 9 2 3 4   9 11
16-Sport   6 9 1 3 5   4   8
17-São Paulo   5 9 0 5 4   5 11
18-Cuiabá   4 7 0 4 3   4   8
19-Chapecoense   4 9 0 4 5   8 17
20-Grêmio   2 7 0 2 5   4 10

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-NE Revolution 24 12 7 3 2 20 15
2-Orlando City 21 11 6 3 2 19   9
3-Philadelphia Union 19 12 5 4 3 15 11
4-Nashville SC 18 11 4 6 1 14 11
5-New York City FC 17 10 5 2 3 18 11
6-DC United 16 12 5 1 6 17 14
7-NY Red Bulls 16 11 5 1 5 16 14
8-CF Montréal 16 11 4 4 3 12 10
9-Columbus Crew 16 11 4 4 3 11   9
10-Atlanta United 12 11 2 6 3 11 13
11-FC Cincinnati 11 10 3 2 5 10 18
12-Chicago Fire   8 11 2 2 7 10 17
13-Inter Miami CF   8 11 2 2 7   9 17
14-Toronto FC   5 11 1 2 8 13 27

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Sporting KC 26 13 8 2 3 24 15
2-Seattle Sounders 26 12 7 5 0 21   8
3-LA Galaxy 21 11 7 0 4 17 17
4-Colorado Rapids 17 10 5 2 3 16 12
5-Los Angeles FC 15 11 4 3 4 13 12
6-Minnesota United 15 11 4 3 4 12 14
7-Houston Dynamo 15 12 3 6 3 16 17
8-Portland Timbers 13 11 4 1 6 14 19
9-Real Salt Lake 13 10 3 4 3 14 12
10-Austin FC 13 12 3 4 5 10 12
11-SJ Earthquakes 11 12 3 2 7 14 22
12-FC Dallas 11 11 2 5 4 13 17
13-Vancouver Whitecaps   9 11 2 3 6 12 18

MELHOR MARCADOR
# Jogador J G
1-Cristiano Ronaldo [Portugal] 4 5
1-Patrik Schick [Chéquia] 5 5
3-Karim Benzema [França] 4 4
3-Emil Forsberg [Suécia] 4 4
3-Romelu Lukaku [Bélgica] 5 4
6-Kasper Dolberg [Dinamarca] 3 3

GRUPO A
  P J V E D GM GS
1-Argentina  10 4 3 1 0  7   2
2-Uruguai    7 4 2 1 1  4   2
3-Paraguai    6 4 2 0 2  5   3
4-Chile    5 4 1 2 1  3   4
*5-Bolívia    0 4 0 0 4  2 10

GRUPO B
    P J V E D GM GS
1-Brasil  10 4 3 1 0  10   2
2-Peru    7 4 2 1 1   5   7
3-Colômbia    4 4 1 1 2   3   4
4-Equador    3 4 0 3 1   5   6
*5-Venezuela   2 4 0 2 2   2   6

2021/06/14 Grp.A Argentina 1-1 Chile
2021/06/15 Grp.A Paraguai 3-1 Bolívia
2021/06/18 Grp.A Chile 1-0 Bolívia
2021/06/19 Grp.A Argentina 1-0 Uruguai
2021/06/21 Grp.A Uruguai 1-1 Chile
2021/06/21 Grp.A Argentina 1-0 Paraguai
2021/06/24 Grp.A Bolívia 0-2 Uruguai
2021/06/25 Grp.A Chile 0-2 Paraguai
2021/06/28 Grp.A Uruguai 1-0 Paraguai
2021/06/28 Grp.A Bolívia 1-4 Argentina

2021/06/13 Grp.B Brasil 3-0 Venezuela
2021/06/14 Grp.B Colômbia 1-0 Equador
2021/06/17 Grp.B Colômbia 0-0 Venezuela
2021/06/18 Grp.B Brasil 4-0 Peru
2021/06/20 Grp.B Venezuela 2-2 Equador
2021/06/21 Grp.B Colômbia 1-2 Peru
2021/06/23 Grp.B Equador 2-2 Peru
2021/06/23 Grp.B Brasil 2-1 Colômbia
2021/06/27 Grp.B Venezuela 0-1 Peru
2021/06/27 Grp.B Brasil 1-1 Equador

Sporting: Vinagre a caminho com
cláusula de compra de 10 milhões
O Sporting prepara-se para fechar muito em 

breve o segundo reforço deste mercado de 
verão. Depois da contratação de Ricardo 

Esgaio, a SAD leonina vai garantir outro lateral, este 
para o lado esquerdo: trata-se de Ruben Vinagre, 
que chega do Wolverhampton.

Nesta altura, o acordo entre os dois clubes está prati-
camente fechado e prevê o empréstimo de Vinagre por 
uma temporada, até 30 de junho de 2022, ficando o 
Sporting com uma cláusula de compra do passe de 10 
milhões de euros.

Ruben Vinagre vai assinar também por um ano, mas 
já com a opção de prolongar o contrato por mais qua-
tro anos, na perspetiva de uma ligação de longa dura-
ção. O lateral, atualmente com 22 anos, muda-se para 
Alvalade depois de ter relançado a carreira no Fama-
licão, clube no qual cumpriu 20 jogos em meia tem-
porada. Antes disso, e antes de sair por empréstimo 
para o Olympiakos, Vinagre teve dois anos de relativo 
sucesso no Wolverhampton.

Para o jovem trata-se aliás de um regresso a Alvalade, 
clube pelo qual já passou na formação, antes de sair 
ainda com idade juvenil para o Mónaco.

Quartos-de-Final
2021/07/02 Peru 3-3 (4-3)g.p. Paraguai
2021/07/03 Brasil 1-0 Chile
 Uruguai 0-0 (2-4)g.p. Colômbia
2021/07/04 Argentina 3-0 Equador

Meias-Finais
2021/07/05 Brasil 20:00 Peru
2021/07/06 Argentina 21:00 Colômbia

Final
2021/07/10 Finalista 1 21:00 Finalista 2

Thierry Henry vai doar o salário
ganho após saída do Euro'2020
Thierry Henry juntou-se novamente às fileiras 

da Bélgica antes do início do Euro'2020. O 
francês foi adjunto de Roberto Martínez du-

rante o Campeonato da Europa e agora terminou a 
sua ligação aos diabos vermelhos, após a derrota da 
Bélgica nos quartos de final, frente à Itália.

Escreve o L'Équipe que após a prova termina, o anti-
go internacional francês vai doar todo o salário ganho 
à caridade.

Não é conhecido o valor que Henry recebeu ou que 
irá receber devido ao seu trabalho como adjunto na se-
leção belga, mas é certo que será integralmente doado 
aos mais necessitados por vontade do técnico.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Henry tem 
um gesto deste género. Entre 2016 e 2018, Henry ga-

nhou perto de 100.000 euros por ano como adjunto e 
também doou o seu salário a instituições de caridade 
na Bélgica. O francês apenas queria ganhar experiên-
cia e obter os diplomas necessários para a sua carreira 
de treinador.
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Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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