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VALTTERI BOTTAS: A corrida inaugural do Mundial de Fórmula
1 de 2020 foi bastante atribulada, mas teve dois pilotos em destaque: Lando Norris (Ferrari), que ascendeu ao terceiro lugar arredando Lewis Hamilton do pódio, e Valtteri Bottas, que ganhou o
primeiro Grande Prémio da época, em Spielberg, na Áustria. O finlandês
confirmou o bom momento que atravessa a Mercedes, já revelado nas
sessões de treino e na qualificação, somando a oitava vitória da carreira.

TIAGO BRAGA: A maior obra pública do momento, o prolongamento do Metro do Porto, está envolta em polémica. Todos
os concorrentes apresentaram contestação às decisões do júri
e a proposta ganhadora é a que tem pior qualidade técnica. O
presidente da Metro pode escudar-se no facto da comissão de
análise ser independente. Mas não foram eles que determinaram que o
preço valesse 80% no julgamento, quando o mais regular é 60%.

Casa dos Açores do Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque organiza um “piquenique” formato
‘take-out’ todas as quartas-feiras entrega entre 17h-20h. Há um terraço
disponível. A ementa variada desta semana é: Chicharros fritos com
molho de Vilão, batatas escoadas e pimenta ou Sardinha grelhada com
batatas escoadas e pimenta ou bifanas com batata frita ehá as saborosas malassadas. Aceitam encomendas prévias 514-388-4129 ou casadosacoresdoquebeque@hotmail.com ou podem comprar na hora. A
Casa dos Açores do Quebeque está situada no 229, rua Fleury Oeste,
Montreal. Ficamos à vossa espera!

CARNEIRO: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao
que o seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente.
Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a
pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise
onde destaque os seus últimos investimentos, de modo a determinar que
rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49
TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do
passado. Alimentar paixões antigas só vai fazer com que se
sinta nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress.
Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois é possível que
alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29
GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa
o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não
permita que comentários de pessoas maldosas e invejosas
prejudiquem a sua relação. Saúde: É possível que tenha alguns problemas
circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute
por conseguir atingir os seus objetivos.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49
CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento
inesperado fará com que se sinta muito querido e desejado
pelos seus amigos. Saúde: Seja mais consciencioso e não
coma em demasia pois, para além de engordar, pode correr o risco de
sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante este
período poderá andar mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa
dificuldade em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua
situação melhorar. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36
LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/
Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do
seu amor, contudo evite ser demasiado exigente com o seu
parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e energia na cura
de um problema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual
emprego vai fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil. Números
da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

O inferno são os
outros e a Covid também
RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

T

em sido comovente assistir à coesão nacional em
torno da luta contra a Covid-19. No início, quando havia
mais casos no norte do País, o sul abanou a
cabeça em sinal de reprovação. Aquela gente
do norte, realmente, não sabia comportar-se.
Agora, que há mais casos a sul, no norte já se

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização Amor: Passará momentos muito felizes junto
da sua família. Aproveite para passear e fazer programas
diferentes e divertidos, em segurança. Saúde: Propensão para
dores musculares. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si.
Saiba aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38
BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde:
Sentirá muita vitalidade. Aproveite para se dedicar mais a uma
modalidade desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai
ser notado pelo seu superior hierárquico que o saberá recompensar da
melhor forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48
Escorpião: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se
apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua
presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os
seus entes queridos mas pense também um pouco mais no
seu bem-estar. Dinheiro: está favorecido, contudo não coloque em risco
a sua estabilidade financeira. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito
querido. Um pequeno desentendimento poderá fazer com que
ponha em risco uma amizade de longa data. Saúde: Deve
tomar as devidas precauções para aliviar os sintomas de ma alergia.
Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o
seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido atribuída
a si. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender
os atos da sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as
pessoas são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal
como ela é.
Saúde: Evite refeições demasiado pesadas pois a tendência é para
digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável a iniciar um curso de
formação online. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39
AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu
par numa discussão insignificante e sem fundamento.Saúde:
Tendência para a nostalgia, combata-a tendo pensamentos
mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa
importante reunião de trabalho. Não desista perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39
PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar
da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde:
Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período
muito favorável no setor financeiro. Invista nesta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

lamenta a irresponsabilidade dos sulistas. Sou
um grande apreciador de xenofobia, cujo potencial cómico me encanta. A ideia segundo a qual,
por nascermos de um lado ou do outro de um
risco, adquirimos certas características sempre
me pareceu engraçada. Mas esta xenofobia inter-regional consegue ser ainda mais hilariante. É
gente do mesmo país, ainda para mais de um país
muito pequeno, que arranja maneira de se considerar superior a quem nasceu noutra freguesia,
uns metros mais para baixo. Deve dar trabalho –

e esse é capaz de ser o melhor argumento contra
a discriminação. Discriminar requer um esforço
que eu sou demasiado preguiçoso para fazer. A
segregação tendo em conta a cor da pele já me
parece demasiado cansativa: ir buscar o Pantone, comparar a pele do outro com a minha, determinar quantos tons de bege acima do meu é
que o potencial discriminado tem a desfaçatez
de ostentar, dar o desconto para o bronzeado, no
verão, e passar a discriminar de acordo com esse
cálculo, é trabalhoso. Embirrar com a área geográfica já envolve mapas, e com isto das
uniões de freguesias uma pessoa ainda dá
por si a discriminar-se a si própria, o que
é aborrecido (embora, no meu caso, justificado).
O mesmo fenómeno aconteceu quando,
nos primeiros meses, se dizia que os idosos
não respeitavam o dever de recolhimento.
Era uma inconsciência dos idosos, dura e
justamente punidos na internet com azedos
memes. Agora, vão aumentando os casos
entre os jovens, e é a inconsciência juvenil
que os memes castigam. Além da geografia e da faixa etária, houve outros pretextos
para divisão. Quando os sindicatos organizaram a manifestação do 1º de Maio, vi vários católicos a insurgirem-se contra o desrespeito pelas regras de afastamento social.
Um mês depois, a propósito do foco de infecção
no Santuário de Fátima, imagino que haja sindicalistas indignados com a incúria dos crentes.
Eu, que sou uma pessoa de meia-idade, ateu e
não-sindicalizado, tenho estado muito bem. Até
porque, quando havia mais casos no norte, refugiei-me na minha qualidade de lisboeta, e agora
que há mais casos no sul, recordei a todos que
a minha família é do norte. Não sou culpado de
nada, o que é excelente – e raro.
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Regresso ao passado
JORGE CORREIA

F

ez 35 anos, no passado 3 de Julho, que foi
apresentado o primeiro
filme da trilogia “Back to the
Future”, “Regresso ao Futuro” em português, tendo como
ator principal o canadiano Michael J. Fox.
Talvez uma das principais lições e tirar deste
filme, ainda que se trate de uma trilogia dirigida a um público bastante jovem, é o facto
de que passado, presente e futuro têm todos
um fio condutor mas não se recriam. Daí o

interesse em conhecer a História do Mundo,
de civilizações, de países, de povos. A melhor
utilização que se pode fazer é tentar perceber
qual o fio condutor desde o passado remoto
até ao presente e como este passado pode ser
utilizado para progresso futuro.
O povo português, infelizmente, ainda que
possua uma História rica e interessante, decididamente não aprende com esta. De tantas voltas que se dá, regressa-se sempre às mesmas
soluções, soluções estas mais do que usadas e
comprovadas como nefastas. A TAP Air Portugal, assim como a Efacec, com as devidas diferenças, vão regressar à esfera do Estado, para
gáudio de saudosistas de ideologias fracassadas,
mas para tristeza do contribuinte que vai arcar
com uma despesa imensa fruto de anos e anos
de erros acumulados, um dos maiores, o reverso da privatização feita a seguir à crise de 2010,
mais precisamente em 2015. Interessante que se
critica a privatização da TAP que nunca deveria
ter acontecido, mas não se critica a reversão da

privatização que pelos vistos deixou o Estado
português numa situação de tal modo fragilizada
que não restava mais nada a não ser a aquisição
de mais posição acionista na TAP e o assumir
de uma fatura que, no imediato, já se prevê em
cerca de 1.200 milhões de euros. Resultado: vem
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POESIA DA SEMANA

VEM MATAR
O MEU DESEJO
Onde estás, oh, minha amada!
Vem matar o meu desejo.
Quero ver-te nos meus braços
E amar-te o tempo inteiro.
Vem correndo, vem depressa,
Oh bela filha do sul,
Meu coração te espera.

aí uma austeridade aplicada à TAP, imposta pelas diretivas europeias, com redução de frota, de
recursos humanos e consequentemente de negócio. O arrastar dos problemas e a indolência com
que se encara o evoluir da situação conjugado
com o constante anátema que se lança à iniciativa privada elevando o Estado a um papel intervencionista como em épocas passadas, irá gerar
custos que recairá sobre quem? Exatamente, sobre o contribuinte português.
É pena que o povo português não acorde do marasmo em que se encontra, mesmo tendo exemplos na União Europeia de países que partiram
de posição mais difícil mas que agora ultrapassaram ou estão em vias de ultrapassar Portugal.
Não se aprende com a História, colocando-se
numa posição incapaz de promover o crescimento económico obstinando-se na redistribuição,
de uma riqueza que não existe.
Para quando o regresso ao futuro?

Delirante e sonhador,
Quero cobri-te de beijos,
E ofertar-te o meu amor.
Quero amar-te, oh, querida!
Enquanto vida eu tiver
Quero aconchegar-te ao peito...
Venhas de onde vier!
Quero dizer para o mundo,
Que sempre te amei!
E jamais amarei outra mulher.
Vivaldo Terres
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5 CRIANÇAS INFETADAS EM GAIA. OMS ADMITE TRANSMISSÃO PELO AR
O boletim epidemiológico desta terça-feira revela que o novo coronavírus já matou 1.629 pessoas em Portugal e infetou 44.416. São mais nove mortos
nas últimas 24 horas e mais 287 infetados, sendo que dos novos casos, 207 concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), ou seja, cerca
de 72,1%. O dia de hoje está também a ser marcado pela informação de que a Comissão Europeia agravou as suas previsões económicas para
Portugal este ano face aos choques da Covid-19, estimando agora uma contração de 9,8% do PIB, muito acima da anterior projeção de 6,8% e da do
Governo, de 6,9%. Até ao momento, o surto do coronavírus já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64
CRÓNICA
milhões de pessoas em 196 países e territórios. Consulte aqui a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo.

Primeiro ensaio do Rancho Folclórico
Praias de Portugal no Parque Jarry
SYLVIO MARTINS

N

inguém imaginava o
que ía acontecer em
março de 2020. No dia
11 de março fui informado sobre o que estava para acontecer nos próximos dias mas não
acreditava nisto porque tudo
estava bastante positivo. A economia estava
bem forte, a restauração estava cada vez melhor e bem cheios por todos os lados. O jornal A
Voz de Portugal estava no bom caminho para
ter um bom ano económico e a Páscoa estava
perto para nos ajudar a enfrentar o verão.

Ninguém imaginava o que ia acontecer.
No dia 13 de março a província do Quebeque
anunciou o estado de emergência sanitário. Mas
havia a posibilidade de continuar agrupamentos
de 100 pessoas. 21 de março a cidade de Montreal
e toda a província do Quebeque fechou.
Desde deste dia o mundo mudou,...
O jornal A Voz de Portugal continuou a informar
de todas as maneiras possíveis, por Facebook,
Instagram e todos os meios possíveis para informar a comunidade. Tivemos uma grande ajuda de
4 jornais em Portugal que começaram a enviar os
seus respetivos jornais a todos os dias, e a Lusa
nos informou de tentar informar o mais possível
sobre o que estava a acontecer.
Diariamente informando a comunidade no Facebook com artigos variados com Marie Moreira e
Francisca Reis que trabalharam muito forte. Em
junho iniciou-se o desconfinamento no Quebeque.
Podia-se ver mais pessoas mas muitos têm medo
porque esta doença está entre-nós e não há cura.
O jornal não pode parar e devemos continuar a
informar e precisamos de todos para continuar em
grande a informar a nossa comunidade.
Domingo, 5 de julho de 2020, um dia caloroso de
verão, tive presente no primeiro ensaio do Rancho
Folclórico, Praias de Portugal do Clube Portugal
em Montreal.
Sempre adorei e admirei estes dançarinos, já que
eu não posso fazer,... adoro ver uma das mais lindas tradições portuguesas em Montreal e é este
Rancho Folclórico. Já lá vão 37 anos que estão a

nos deliciar com estas lindas danças folclóricas.
O Rancho e o Clube Portugal eram para festejar
os seus respetivos aniversário no dia 28 de março
mas, por causa do confinamento da COVID-19
não fizeram.
É difícil imaginar os dançarinos com máscaras
mas é importante de notar que eles estão a trabalhar muito forte e estão a dançar muitíssimo bem
e neste ensaio havia vários músicos que estavam
presentes nesta prática onde o público através do

parque Jarry estavam todos encantados.
Podemos ver que os nossos jovens adoram o
folclore tradicional e gostem da confraternização
que traz estes ensaio.
Há alguns tempos admiro o “chefe” deste rancho, um jovem da nossa comunidade que adora
o folclore e tem uma paixão incrível para a nossa cultura portuguesa. Parabéns Tiago Gonçalves
por eu estar presente neste primeiro ensaio e pela
sua amabilidade. Viva os Praias de Portugal.

O Penedo da Saudade
JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

H

á
em
Coimbra um
local privilegiado onde os estudantes cantam os
seus amores: é o Penedo da Saudade. Mas não é este o Penedo da
Saudade da história que vou contar, é um outro, um pouco longe
deste, um pequeno promontório
da costa atlântica, entre a praia
de S. Pedro de Muel e a praia da
Concha.
A esse ponto rochoso se liga uma
lenda que buscou suas raízes em
factos históricos. Cerca de um ano
depois da restauração da independência portuguesa, em 1641, um
grupo de homens para os quais a
nova situação era desvantajosa organizou uma conjura para depor D.
João IV.
Todos os conspiradores eram grandes figuras nacionais: uns, prelados,
como o arcebispo primaz e o inquisidor-geral; outros, grandes titulares, como o marquês de Vila Real,
o conde de Armamar e o duque de
Caminha.
Este último era filho do marquês
de Vila Real. Chamava-se Miguel
Luís de Menezes e era casado com
D. Juliana Maria Máxima de Faro.
Aliciado para a conjura por seu pai,
D. Miguel opôs-se formalmente
visto considerá-la um perigo para o
País, que certamente voltaria a cair
sob o jugo castelhano.
Estes foram os argumentos utilizados quer por D. Miguel, quer por D.
Juliana.
O marquês de Vila Real, porém,
não se deixou convencer e, como
argumento, invocou a sua autoridade patronal e ordenou a D. Miguel a
sua inclusão na conspiração.
Foi grande o desespero do duque
de Caminha e da mulher. Absolutamente contrários à ideia e convictos de que o melhor caminho para

Portugal era o de tentar consolidar
a posição de D. João IV, viram-se
à mercê de um código de honra obsoleto, que os compelia a uma obediência cega.
Durante muito tempo lutou D.
Miguel com a ideia de entregar os
conspiradores à justiça real, mas...
que fazer do seu próprio pai, como
denunciar o que se preparava e deixá-lo fora?!
Parecia-lhe tudo impossível, nenhum outro caminho lhe restava a
não ser o da obediência e do silêncio, dado que o velho marquês era
realmente um dos cabecilhas da revolta. D. João IV, porém, descobriu
a conspiração e fez abortar qualquer
veleidade por parte dos senhores.
Um a um foram presos e encarcerados. Também D. Miguel foi incluído no número dos presos: o seu
nome constava da lista dos conspiradores.
Da Fortaleza de S. Vicente de Belém, inconformado com a sua sorte, enviou a D. João IV uma carta
na qual explicava a sua verdadeira
situação na conjura. Nessa patética
missiva, D. Miguel dizia ao Rei que
o único delito do qual o poderiam
acusar era do silêncio.
Aparentemente cúmplice da situação, que poderia ele ter feito?
Denunciar o pai?!
Tornar-se parricida e conviver o
restos dos seus dias com o fantasma do seu próprio pai, acusando-o eternamente de causador da sua
perdição?!
Não, não poderia tê-lo feito!!
E, contudo, esse era o único delito
do qual ele mesmo se acusava!
O Rei não cedeu. Ignorou a carta,
ignorou as súplicas e explicações da
duquesa de Caminha e marcou o dia
da execução pública.
Numa derradeira e desesperada
tentativa, D. Juliana procurou chegar à rainha D. Luísa de Gusmão,
através do arcebispo de Lisboa.
Esta, porém, respondeu ao arcebispo que a única benevolência e consideração possíveis eram o silêncio
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Aí, todos os dias se dirigia àquesobre tal súplica.
O cadafalso foi, pois, montado no le penedo, ao qual o povo passou a
Rossio de Lisboa, e, a 29 de Agos- chamar da Saudade, onde amarga-

to de 1641, os conspiradores foram
degolados publicamente. A multidão que observava a cena, conforme cada conjurado ia subindo ao
cadafalso, vaiava-o e amaldiçoava-o, numa grita quase ritual.
Contudo, quando D. Miguel subiu,
pálido mas altivo, os degraus que o
separavam da morte, a multidão silenciou-se respeitosamente, tão notória era aos olhos da sua inocência.
Diz a lenda que D. Juliana se retirou de Lisboa e se refugiou em S.
Pedro de Muel, donde nunca mais
saiu, desesperada e desiludida com
a justiça dos homens.

mente chorava o seu amor perdido
injustamente.
Esse mesmo povo que chamou ao
promontório Penedo da Saudade diz
que, ainda hoje, nas noites tempestuosas em que o mar bate de encontro à rocha, se ouvem os lamentos
da duquesa de Caminha, cada vez
mais débeis mas sempre doloridos
e patéticos.
“A titulo de informação estas lendas históricas não são da minha
autoria! Fico agradecido àqueles
que me prestaram essa intenção,
mas na realidade eu conheço as minhas limitações”.
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A COMUNIDADE AÇORIANA DA “CIDADE MARAVILHOSA”
JOSÉ ANDRADE

A

través do jornal “A
Voz de Portugal”, já
visitámos as três Casas
dos Açores do Canadá (Quebeque, Ontário e Winnipeg)
e as duas dos Estados Unidos
da América (Nova Inglaterra
e Califórnia). Agora seguimos para as cinco
do Brasil, começando pela mais antiga – a
Casa dos Açores do Rio de Janeiro, fundada
em 1952 – para conhecermos a comunidade
açoriana da “cidade maravilhosa”.
No Rio de Janeiro, em que Antero de Quental
tem uma praça com o seu nome e Vitorino Nemésio fundou a Casa dos Açores, são sobretudo
da ilha Terceira os imigrantes açorianos, especialmente da freguesia da Ribeirinha, que dinamizam desde há 100 anos seis Irmandades do
Divino Espírito Santo. Como se não bastasse, há
ainda a Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, construída por açorianos do século XIX no
Bairro do Santo Cristo da antiga zona piscatória
do Rio de Janeiro.
Destino preferencial da emigração terceirense
para o Brasil, o Rio de Janeiro conta mais de seis
milhões de habitantes em mais de um milhão de
quilómetros quadrados. É a segunda maior cidade brasileira, depois de S. Paulo, e a segunda
cidade com a maior população portuguesa do
mundo, depois de Lisboa (cerca de 1% dos seus
habitantes registados no censo de 2000 ainda
eram nascidos em Portugal).
Fundada há 450 anos, acolheu a Família Real
Portuguesa em 1808 e foi a capital brasileira de-

pois de Salvador e antes de Brasília. É a maior
rota do turismo internacional do Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul, estando
parcialmente classificada pela UNESCO como
Património Cultural da Humanidade, desde
2012. A primeira marca patrimonial da presença açoriana no Rio de Janeiro parece remontar
a 1850, quando imigrantes oriundos da ilha Terceira transportam para o Brasil uma imagem do
Ecce Homo. Surge, então, uma capelinha à beira-mar, na zona piscatória da cidade, é constituída
a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres e inicia-se a construção de um novo templo
elevado a igreja matriz em 1901. Na Praça do
Santo Cristo, na Rua do Santo Cristo, no Bairro do Santo Cristo, a igreja reativou em 2014 a
festa popular em honra do Senhor Santo Cristo
dos Milagres. Centenária é também a celebração
do Divino Espírito Santo nas Irmandades do Outeiro e da Praça Sete, fundadas e mantidas por
açorianos e descendentes. Olinda, Encantado e
Catumbi são outras Irmandades do Divino na
“cidade maravilhosa”, que convivem ainda com
uma sexta festa, da Irmandade de Engenhoca, já
na cidade vizinha de Niteroi.
Todas elas com o ritual anual das “sete domingas” para a reza do terço, a missa da coroação na
igreja do bairro, o cortejo da Coroa e da Bandeira e, nalguns casos, até com a partilha popular
das Sopas do Espírito Santo. Estas irmandades
participam, inclusivamente, na coroação organizada pela Casa dos Açores na igreja de S. Francisco Xavier, desde 1957.
A Igreja do Santo Cristo e as Irmandades do
Divino testemunham a presença passada ou presente da imigração açoriana no Rio de Janeiro,

para além da conhecida e movimentada Casa dos
Açores.
Não é aqui popularmente associado aos Açores,
porventura nem sequer a Portugal, mas também
o nosso poeta maior tem uma grande praça com
o seu nome no “bairro chique” do Neblon. A
“Praça Antero de Quental” foi reconhecida como
área pública e assim denominada em 1942, no
centenário do seu nascimento “em Ponta Delgada, Açores”, como refere uma placa biográfica
de localização discreta. Pelo menos mais um

açoriano se encontra consagrado na importante
toponímia carioca – a “Rua Professor (Francisco) Ferreira da Rosa” foi inaugurada em 1956,
no Bairro da Tijuca, para homenagear o tenente coronel honorário que nasceu em Angra do
Heroísmo em 1864, foi professor catedrático de
Português no Colégio Militar do Rio de Janeiro
e aqui faleceu em 1952 – por coincidência, o ano
de fundação da Casa dos Açores.

Clareza Inexcedível

como Donald Trump e o seu séquito olham André Ventura e o Chega. A uma primeira vista,
Trump não terá convidado qualquer outro dirigente político português, o que me causa pena.
Não duvido de que se um convite similar tivesom imensa graça, foi se sido feito ao IL, ou ao CDS, o mesmo seria
como, num dia destes, aceite sem pestanejar.
tive a oportunidade
de acompanhar a entrevista Seria até recebido com profunda satisfação. E
de Ricardo Marchi à RTP 2, onde abordou o mesmo no caso do PSD, até com Rui Rio na sua
Chega e a ação de André Ventura, ao redor liderança, também é minha convicção de que o
convite seria aceite (embora nas aflitinhas). A
de uma obra de sua autoria.
minha pena está em que Donald Trump se não
De um modo bastante geral, discordei do que tenha determinado a convidar o PS e alguém
lhe ouvi na referida entrevista, e logo a começar da sua liderança. Digo isto por não esquecer a
pela opção que fez, ali e na obra, de considerar Cimeira dos Açores, tendo em conta tudo o que
o Chega um partido da Direita radical, em vez José Manuel Durão Barroso nos contou, desde
que José Maria Aznar lhe telefonou, e como
de o colocar como da Extrema-Direita.
tudo se distribuiu depois, entre a alegria deste e
Em todo o caso, discordei de Ricardo Marchi o silêncio de Belém.
por muitas outras das suas considerações. Um
dado, porém, me pareceu logo certo: dificil- Deixo ao leitor, pois, esta questão, de molde a
mente o Chega e André Ventura poderiam dis- que, se assim entender, medite sobre ela: o que
por de melhor tratamento do que o operado ali – faria o PS se Donald Trump tivesse tido para
provavelmente, também no livro – por Ricardo com ele uma iniciativa similar à manifestada
Marchi. Verdadeiro ouro sobre azul.
HÉLIO
BERNARDO LOPES

C

Uns dias passados, e aí está a mais fabulosa
prova real para a imagem da posição política do
Chega e do seu líder: André Ventura foi convidado por Donald Trump para estar presente em
Jacksonville, no período de 24 a 27 de Agosto,
na convenção republicana que ali vai ter lugar.
Um convite que se estende a Diogo Pacheco de
Amorim e Jorge Pereira. Ora, este convite é deveras interessante, porque vem mostrar o modo
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para com o Chega de André Ventura?
Um dado é hoje certo, embora nada de novo
tenha vindo trazer este convite, apenas se nos
mostrando como a demonstração de uma realidade há muito conhecida: sabemos hoje como
Donald Trump olha o Chega de André Ventura,
e tudo materializado numa clareza inexcedível...
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Amália, os Açores e os Açoreanos
CONTINUANDO A CONTAR A HISTÓRIA DE AMÁLIA RODRIGUES E ALGUNS PONTOS MARCANTES DA SUA VIDA
ANTÓNIO VALDEMAR
JORNALISTA DO DIÁRIO DOS AÇORES

A

casa de Amália na rua de São Bento,
onde viveu mais de 40 anos, era ela. Ela
própria, com todas as euforias e depressões que se alternavam no quotidiano.Também
eram os amigos e, evidentemente, as pessoas da
família.
O resto era a paisagemque enquadrava essa extraordináriapersonalidade - os painéis de azulejos
doséculo XVIII, lindíssimos e autênticos.Flores,
muitas flores, renovadas todosos dias.
O piano de cauda com umaguitarra em cima; alguns móveis, algunsquadros, entre ao quais o inevitável retratode Eduardo Malta.
Sem esquecer, ainda,o busto de Amália do escultor Joaquim Valente que lhe fixou a pose, a
atitude, osolhos próximos e distantes, a imagem

demarca da consagração nas casas de Fadoem
Lisboa, que a projetou em Portugalinteiro e, poucos anos depois, estendeuseàs capitais da Europa
e das Américas,mantendo os vínculos com a essência deLisboa.
Talvez por isso, Aquilino, numdos seus livros,
situou-a entre os mitos deLisboa, ao falar da «cidade maravilhosade Ulisses e de Amália».
Anos mais tarde– quem o diria? – ambos ficaram
noPanteão Nacional.
A TERTÚLIA DE SÃO BENTO
A relação de Amália com o mundosocial e alguns
artistas que frequentavama sua casa, com mais
ou menos assiduidade, decorreu dos anos 40 ao
princípiodos anos 60, através do ator Erico Braga.
Agente publicitário de Amália, tambémorganizava as promoções do Diário de Notícias.
Colaborei, como repórter, durantevários anos,
em algumas dessas iniciativas, tais como o Concurso de Construções na Areia, desde Praia de
Âncora até Lagos; e, em Lisboa, o Natal nas Prisões e o Natal nos Hospitais. Assim, e a partir de
1961, comecei a ser recebido em casa de Amália.

Prolongo-se até à morte.
Pertenciam Erico Braga, com Pierre Hourcade,
Vitorino Nemésio e Moses Amzalak, à direção da
Aliance Française.
Daí o Diário de Notícias patrocinar a realização,
no Teatro/Cinema São Luís, das semanas de teatro
francês e da apresentaçãode cinema francês.
David Mourão Ferreira atraiu paracasa de Amália poetas, escritores e outros intelectuais. Muitos
deles passaram dafazer parte da tertúlia de São
Bento.
Era, ao tempo, David Mourão Ferreiracasado
com uma sobrinha de Valentimde Carvalho, o editor dos seus discos que, a certa altura, incumbiu
João Belchior Viegas para os contactos nacionais
e internacionais e a preparação dos espetáculos. O
mesmo aconteceu com Alain Oulman que, depois
de Frederico Valério, passou a musicar as letras e
a selecionar para Amália poetas contemporâneos

que terminaram por integrar o seu reportório.
Basta mencionar, por exemplo, Manuel Alegre e
Alexandre O Neill.
PRESENÇA DE NEMÉSIO
David Mourão Ferreira introduziuVitorino Nemésio. Foi um dos refúgios,num momento de ansiedade e desespero. Nemésio chegava antes do
jantar. Vinhada rua mestre António Taborda, de
umadas residências dos jesuítas e sede daredação
da revista Brotéria. O Padre ManuelAntunes era
um dos que lhe ouvia asconfidências.Subsistia
ainda em Vitorino Nemésio aressaca de uma crise
religiosa, resultantede graves problemas familiares e coincidiucom o regresso a uma prática católicarepleta de pequenos e grandes excessos.
Em vez do encontro direto com Deus, entrando
pela porta principal da igreja,mergulhava primeiro no submundo dassuperstições e na praga das
intrigas dassacristias. Data esta fase do início dos
anos 50, e ficou documentada em dois livros O
Pão e a Culpa, conjunto de poemas aoarrepio de
circunstâncias; e Retrato doSemeador, crónicas e
artigos de opinião,recuperados da coluna semanal

que mantinhano Diário Popular.
Qualquer dos dois livros desencadearampolémica. Houve quem duvidasse dasinceridade que os
ditou, e até os considerasseuma ligação política
ao regime, hajaem vista a relação promíscua, escandalosae fascista entre a igreja e o Estado. Foicorajosamente denunciada na Carta do Bispo do
Porto D. António Ferreira Gomesa Salazar. Essa
carta da maior frontalidade religiosa e da maior
coragem política – eque a tornou um documento
histórico -custou, a D António Ferreira Gomes,
aperseguição da PIDE e longos anos deexílio e de
ostracismo.
MARGARIDA VITÓRIA,
BRAÇOS ABERTOS
Mas à medida que se ia libertando doque Fernando Pessoa classificou de «pieguicefruste» e «catolicismo campestre»,Nemésio voltou a ser outro.
Os poemas do Canto de Véspera e de O Verbo
e a Morte reataram a amplitude do intelectuale
a dimensão humana do crente semminudências
aviltantes. A paixão escaldante – e amplamentecorrespondida - por Margarida Vitória, a famosa
Marquesa de Jácome Correia, desencadeou, em
Nemésio, energiasamordaçadas. Amália gostou
imenso de Margarida,grande mulher e grande senhora, -escorraçadae destruída pela sua própriafamília-, memória inesquecível em todosos que
tiveram o privilégio do seu convívioe da sua amizade. Recebeu-a de braçosabertos.
Incorporou-a, logo, na partilhade hospitalidade.
Foi nesses anos loucos de amor tardioe errático
que Nemésio ofereceu a Amáliaum dos seus livros mais açorianos e maisacessíveis ao seu gosto
– Festa Redonda.
O título acrescenta: «Décimas & Cantigasde Terreiro oferecidas ao povo da IlhaTerceira por Vitorino Nemésio, naturalda dita ilha».
PROJETO DE JOSÉ PRACANA
O acordo de São Luís do Maranhão,celebrado
em Novembro de 1989 peloschefes de Estado e
de Governo dos Paísesde Língua Portuguesa, definiu os rumosda CPLP (Comunidade dos Países
daLíngua Portuguesa) e fundou o InstitutoInternacional da Língua Portuguesa.
Estavam lançadas as bases de um possívelentendimento comum.
José Pracana projetou um contributopara impulsionar a lusofonia, através deum espetáculo
com Amália – apenas a voze apenas a presença
de Amália - a difundiratravés do lugar simbólico da ilha do Corvo. Ambos me honraram com o
convitepara escrever o texto de apresentação.Lopes de Araújo, à frente da Televisão nosAçores,
deu todo o apoio.Tinha por objetivo a expansão
da língua,da poesia e da música portuguesa, para
todo o mundo lusófono, para ospaíses da emigração e, em especial, junto das comunidades açorianas.Amália gostava muito dos Açores etinha
açorianos, entre os seus amigosmais próximos.
(Citar em pormenor?
E para quê?
Citar não é sempre omitir?…)
Deslocou-se várias vezes aos Açores, emespecial
a São Miguel. Encontra-se registadaem numerosas fotografias no espóliode Gilberto Nóbrega e
no espólio de ManuelLourenço, grande colecionador defotografias autografadas de artistas.
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A DECISÃO DE AMÁLIA
Para o projeto inicial que se malogrou -derivando para uma incursão na história ena exaltação
do Fado, com o patrocínio da Radio televisão dos
Açores - Amália escolheua “Décima de Sílvio e
Silvana”, poemado livro Festa Redonda, que a
emocionouprofundamente.
Todavia, Alain Oulman musicava, naaltura, versos de Cecília Meireles e nãopensava noutra coisa.
Amália não desistiudo poema e pediu a colaboração musicaldo seu guitarrista Carlos Gonçalves,
aguardando,para logo que possível, os arranjosde
Alain Oulman ou, se ele entendesse, uma versão
apenas da sua autoria.
Decorrido algum tempo, porém, falecia Alain
Oulman, em Paris e,consequentemente, Amália
resolveugravar a “Décima de Sílvio e Silvana”.
Alguns dos amigos que a visitavam conhecema
decisão.
Encontro-me entre osque acompanharam, dia a
dia, tudo o queaconteceu.
Solicitei-lhe uma cópia da gravação. Acedeu
com todo o gosto, dando indicações (quem lembra Theresa Mimoso?)
para que me fosse entregue uma cassete.
Voltei a pedir. Pedi outra vez. Possivelmente,
ainda mais outra vez. Surpreendida de não me ter
sido entregue a cassete, Amália voltou a recomendar que me dessem cópia da gravação.
Mas o excesso de zelo da corte que a rodeava e
a manipulava era um bloqueio contínuo. De adiamento em adiamento passaram os meses, até que
surgiu o ponto final que a sua morte acabou por
colocar.
EDITAR A GRAVAÇÃO
Tudo me leva a supor que essa gravação ainda
permanece no espólio da casa de S. Bento, atual
Fundação e Museu com o seu nome. Dirijo, portanto, um apelo ao presidente ou aos seus administradores, para que essa interpretação, até agora
inédita, seja editada por ocasião do centenário.
Amália transfigurava-se. A voz, logo que rompia
o silêncio, conjugava o real e o imaginário. Era
um suceder de espanto a espanto :
«O seu pente é um triste cardo,
a sua vida é chorar (...)
Tens sinais de anjo na cara
e de cabrinha no pé !(...)
Retraça cachinhos de uvas.
A terra dá flores de sangue,
O céu agulhas de prata;
Uma sereia escondida
Canta, canta que se mata:
‘Toca, flauta! E tu, Silvana,
Queima o teu pente dorido…
Sirva-te o mar de cabelo!’
Sílvio - navio perdido…»
A SAUDAÇÃO DE AMÁLIA
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Nas estrofes daquela “Décima” (afinal 24 qua- quiais, Amália também voltou a manifestar um
dras) João David Pinto Correia, num ensaio so- sentimento afetuoso de modéstia:
«Aí meu querido professor
bre “Voz e povo na poesia de Vitorino Nemésio”,
eu nunca fuisua aluna,
identificou a dimensão lendária de uma Sereia
não tenho instrução nenhuma;
Melusina com sinais de Dama Pé de Cabra, mas
como posso entender
transformada em Bela Infanta. Para além do
o
que o senhor quisdizer
que João David Pinto Correia salientou e de tudo
sem saber ler, nem escrever?»
quando há de raiz e de sentimento açoriano, Amália - pude várias vezes confirmá-lo - revia-se e
sentia na “Décima de Sílvio e Silvana” o seu retrato, ou o retrato que desejava ter na posteridade. A escolha do poema por Amália testemunha
a admiração que ela tinha por Nemésio (e que
tambem envolveu Margarida Vitória). Perdurou,
na íntegra, até à morte de ambos. Nesta memória
retrospetiva vale a pena transcrever a “Carta” que
Amália dirigiu a Vitorino Nemésio, uma carta em
versos muito coloquiais:
«Talvez que o anjo esquecido,
O anjo da poesia,
Se tenha de
Mas a intuição prodigiosa de Amália deu voz a
mim perdido
grandes poetas tão diferentese das mais diversas
épocas da história dapoesia portuguesa.
Sem reparar que o fazia...
Mencionamos, por exemplo, da lírica medieval,
Por isso me faltam asas
uma cantiga de Amigo da Ermida de São Simeão
E me sobejam as penas
Mendinho; uma cantiga de João Ruiz de CasteDe um desejo inalcançado:
lo Branco, do Cancioneiro Geral; poemas de Camões o expoente máximodo Renascimento; de
Que eu gostava de voar
António Felicianode Castilho, um dos represenAté ao anjo perdido
tantes dos românticos; de Guerra Junqueiro, da
O anjo de mim esquecido,
geração de 70; de Silva Tavares, que principiou na
Que por mim é tão lembrado.
revista Exilio, que se insere nasequência do Orpheu e teve Fernando Pessoa,entre os principais
Ai se eu tivesse voado
colaboradores.
Aonde queria voar
Mais próximo de nós, destacam-se as suas interNão estava agora a rimar
pretações de José Régio, de António de Sousa e
Versos de asas cortadas.
Vitorino Nemésio, do movimento da Presença e
Pedro Homemde Melo, que é da mesma geração.
Voava junto de si
A inventariação sumária que estamos afazer com
Assim fico aonde me vê
lacunas inevitáveis abrange Alexandre O Neil,
Mesmo pregadinha ao chão
fundador do grupo surrealista; David Mourão
Com asas de papelão
Ferreira, um dos principais colaboradores da TáE sem entender porquê.
vola Redonda; e, ainda, de Manuel Alegre queantes e depois do 25 de Abril se evidenciana geração
Pois a uns faltam-lhe asas
de protesto e de exaltação daliberdade e do que
Mas por ter asas cortadas
existe de mais profundo da génese de Portugal e
Sofrem uns e outros não?
nas singularidadesdo temperamento e do carácter
dos portugueses.
Eu tenho sofrido muito
Mas neste conjunto tão amplo e tão diversificado
Nos meus voos ensaiados
avulta
a razão, o sentido e o mistério que sempre
Que ao querer sair do chão
perseguiram Amália ao construir as suas alegorias
Ficam-me os pés agarrados.
e os seus símbolos, extraídos da realidade natural: o descer da noite espalhando sombras; o olhar
...E por falar dos pés
para o céu a aguardar uma resposta; a claridade
Com versos de pés quebrados
azulada da manhã para o confrontodo dia-a-dia; o
Perdoe lá a quem os fez
ir e vir nas espumas do mar, o soluçar nas rajadas
Pelo mal dos meus pecados.
do vento.
Só os fiz por timidez
Toda a angústia e toda a frustração da mulher,
inexoravelmente, dividida entre o orgulho e a huQue tenho em me dirigir
mildade, entre o esplendor da vida e o espectro da
A quem tem por lucidez
morte.
Razão para distinguir
O bom e o mau Português.
Assim à minha maneira
Aqui venho responder
Desta forma tão ligeira
Que a sério não pode ser!»
A DESCOBERTA DOS POETAS
Ao recapitular mais de trinta anos de convívio,
nas mais diversas situações, verificamos na Carta
a Vitorino Nemésio que acabamos de transcrever
o engenhopoético de Amália. E numa segunda
carta a Nemésio e em versos igualmente colo-
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Conservação e Restauro do
Património Móvel em Portugal

dos para o estudo e intervenção, fez-se sentir, tal em 2000. Desta forma o Ministério da Cultura
como a formação de futuros colaboradores, que visava cumprir dois objectivos: incentivar a inpreservação do Patrimó- imponham a construção de raiz de um edifício vestigação e afirmar a responsabilidade do Estanio é considerada uma das dedicado unicamente às oficinas e laboratórios do na preservação do Património Cultural.
mais nobres incumbências de restauro. O instituto albergou também as ofi- Em 2007 surgiu o Instituto dos Museus e da
da sociedade contemporânea.
Conservar o legado herdado dos nossos antepassados através das diversas manifestações
criativas ao longo do tempo e em diversos formatos e suportes, mantém activo o elo entre o
passado e o presente, perspectivando o futuro
e o seu desenvolvimento ao assegurar a identidade colectiva.
Um dos principais passos dados em Portugal
que permitiu a preservação dos bens móveis
foi através da institucionalização dos primeiros
museus e mais tarde com a criação da carreira-profissão de conservador-restaurador.
Em 1840 surgiu o Museu Portuense, actualmente Museu Soares dos Reis. Em 1884 foi criado
o Museu Nacional de Belas Artes, agora Museu
Nacional de Arte Antiga. As primeiras estruturas
museológicas traduziam as preocupações sobre
situações de degradação de várias obras recolhidas, transferidas de antigos conventos, após a
extinção das ordens religiosas em Portugal.
Tratamento de pinturas em 1948 na oficina de pintura do Museu Nacional de Arte Antiga.
Em 1890 iniciou-se o processo de restauro do
Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/ourivesaria/cofre
painel Fons Vitae da Misericórdia do Porto, onde
o pintor teve o cuidado de fotografar a obra antes cinas de pintura, mobiliário, têxteis, arquivo e Conservação que uniu o Instituto Português de
do restauro. Em 1910 foi criada a Comissão de documentação. Desenvolveram-se contactos in- Museus e o Instituto Português de Conservação
Inventário e Beneficiação da Pintura Antiga em ternacionais com outros restauradores e conser- e Restauro. Contribuiu para a definição e afirmaPortugal, constituída por Ramalho Ortigão, Ma- vadores no quadro da UNESCO e do ICOM que ção de uma ética de preservação activa do panuel de Macedo, Luciano Freire, José de Figuei- favoreceram a troca de experiências e abriram trimónio cultural móvel; interveio directamente
redo, entre outros. No ano seguinte foi instalada novos horizontes de trabalho. O Instituto José sobre os bens culturais classificados como de ina oficina de restauro no Museu Nacional de Arte de Figueiredo procedeu à conservação e restau- teresse público e nacional; e ainda supervisionou
ro dos bens móveis que estavam quer na posse tecnicamente a preservação dos bens de especial
Antiga.
do Estado, autarquias locais, quer na posse de relevância artística, histórica, propriedade de
privados. Assegurou a investigação e aplicação museus e outras entidades.
de técnicas. Promoveu, fomentou e assegurou o Finalmente em 2012 teve lugar a Direcção-Geensino das mesmas, através da formação profis- ral do Património Cultural, resultado da fusão
sional, sendo a única instituição estatal especiali- de vários institutos com a Direcção Regional de
zada na área. Assim participou em campanhas de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo.
trabalho por todo o território nacional quanto a Para mais informações consulte-se os endereretábulos, pinturas em tectos, pintura mural, es- ços do Museu Nacional de Arte Antiga e da Diculturas, mobiliário e têxteis. O Decreto-Lei nº recção-Geral do Património Cultural.
342/99, de 25 de Agosto precedeu à criação do Este texto não contempla o novo acordo ortoInstituto Português de Conservação e Restauro gráfico da Língua Portuguesa.
Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Fonte: https://
CREUSA RAPOSO

A

www.tur4all.pt/resources/museu-nacional-de-arte-antiga.

O relatório de intervenção dos painéis da Igreja Matriz em Cascais de 1933, efectuado pelo
pintor Carlos Bonvalot, compõe um dos documentos mais relevantes da história do restauro
no nosso país. Assinala a passagem de uma intervenção baseada na intuição e à merce da mestria
de quem a executava para uma abordagem mais
cuidada e científica. Outro importante momento
foi a primeira vez em que foram realizados estudos de uma pintura recorrendo à radiografia, luz
rasante e raios infra-vermelhos, em 1934 com o
auxílio de médicos radiologistas, na cidade do
Porto.
Nas décadas seguintes o ateliê de restauro do
Museu Nacional de Arte Antiga foi apetrechado
com equipamento laboratorial criando as condições necessárias para a correcta análise das obras
de arte. Era conhecido como “Laboratório para
o Exame das Obras de Arte”, mais tarde passou
a designar-se por “Instituto José de Figueiredo”.
Simultaneamente a carência de espaços adequa-

Cofre veneziano do séc. XVI oferecido ao arcebispo e governador de Goa. Cristal de rocha, madeira pintada a
ouro, prata dourada e cobre prateado. Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.
Fonte: http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/ourivesaria/cofre
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Paralelo 38: A vontade dos açorianos

Um trabalho exaustivo, (…) com sérias preocupações de rigor, demonstrando (…) a capacidade de investigação, de análise e de exposição
Açorianos – Os órgãos de governo próprio da ReJOÃO GAGO DA CÂMARA
gião Autónoma dos Açores (1976-2020), e elenca
460 protagonistas políticos, em 11 legislaturas e
m 1976, a Constituição em 12 governos constitucionais, fruto de 11 eleida República Portuguesa
consagrou a Autonomia
dos Açores. O deficiente sistema existente dos três distritos de
Ponta Delgada, Angra e Horta, tidos como autónomos, consubstanciados nas juntas gerais,
sem base democrática, levou à revolta do povo
açoriano na sequência dos ventos de mudança
do 25 de Abril.
No estado terminal do imperialismo autoritário
e da colonização, surgiram, nos Açores, facções
internas que divergiam radicalmente umas das
outras quanto à mudança política administrativa
a ser implementada. Registou-se, por um lado, os
que se mantinham agarrados a uma história obsoleta e, por outro, os que pretendiam cortar em definitivo com o passado caduco e, em seu entender,
irremediável. Em suma, o povo exigiu a mudança, que efetivamente veio a acontecer. Eclodiram
movimentos separatistas, logo combatidos por ções legislativas. Afirma tratar-se de “um manual Ordem do dia e Depois da ordem do dia, títuLisboa. Independência nunca. O caminho produ- de instruções e um bilhete de identidade da conce- los subtraídos à decorrência dos trabalhos regucente apontou para uma autonomia constitucional ção e da vivência, da afirmação e da consolidação lamentares do parlamento, onde o autor foi, de
da Autonomia Política da Região Autónoma dos 2012 a 2016, deputado. Desde o enquadramento
ampla e renovadora.
Mota Amaral, corajosamente, encabeçou as hos- Açores”. E, embora social-democrata convicto e legal da autonomia, à cronologia autonómica, aos
símbolos regionais, ao glossário partidátes. Foi pragmático e deu forma de letra à nova
rio, às lideranças políticas da Autonomia
História dos Açores, não sem que antes se debados Açores, à composição política dos
tesse com a resistência autoritária centralista do
mandatos regionais dos sucessivos parTerreiro do Paço, então de cariz manifestamente
lamentos e dos governos subsequentes, à
comunista, defendendo a autonomia da região,
evolução eleitoral, nada é esquecido por
que foi, legitimamente, conquistada nas ruas e nas
Medeiros Andrade, mencionando os 460
urnas. O povo é quem mais ordena!
parlamentares e governantes que exerceA autonomia açoriana navegou, conjuntamente
ram funções regionais, de 1976 a 2010,
com a da irmã Madeira e com o país continental,
incluindo os oito presidentes sucessivos
rumo à União Europeia da prosperidade e do dedo parlamento: Álvaro Monjardino, Masenvolvimento. As ilhas mudaram para melhor e
druga da Costa, Reis Leite e Humberto
são hoje um local tranquilo e aprazível de se viver.
Melo, pelo PSD; Dionísio de Sousa,
Passados 44 anos sobre a irreverência açoriana,
Fernando Menezes, Francisco Coelho e
o escritor José Andrade, um filho e neto dileto de
Ana Luís, pelo PS; bem como os quatro
jornalistas micaelenses conceituados, um ex-rapresidentes consecutivos do governo:
dialista da RDP Açores, hoje político, lança uma
cronografia irrepreensível dos acontecimentos militante desde muito jovem do PPD-PSD, o au- João Bosco Mota Amaral e Alberto Romão Madeste período da História açoriana até aos nossos tor salienta tratar-se de uma obra onde “o nosso druga da Costa, pelo PSD; Carlos César e Vasco
dias, um livro de 420 páginas que, seguramente, único partido é a Região Autónoma dos Açores”. Cordeiro, pelo PS.
será auxiliar de estudo para universitários e edu- Em A vontade dos Açorianos o leitor encontra Em Depois da Ordem do dia, José de Medeiros
candos do secundário. Chama-lhe A vontade dos três secções distintas: Antes da ordem do dia, a Andrade também inclui a participação açoriana
em funções legislativas na República e na União
Europeia. Disponibiliza, nesta secção, um guia
alfabético contendo 70 representações externas.
Foram, até à data, 82 os deputados eleitos pelos
Açores à Assembleia da República e 14 os mandatários açorianos no Parlamento Europeu.
Neste livro, essencial para a compreensão da
História dos Açores, o autor apresenta o percurso da autonomia do arquipélago nos últimos 44
anos, através de “trabalho exaustivo, (…) com sérias preocupações de rigor, demonstrando (…) a
capacidade de investigação, de análise e de exposição já evidenciadas em publicações anteriores e
sobre temas variados”, como afirma Mota Amaral
no prefácio da obra.
Para o segundo prefaciador, Carlos César, o livro é “um dos mais valiosos acervos políticos do
último meio século nos Açores”.
Felicitamos o escritor José Andrade por este seu
vigésimo quarto livro, uma obra que muito vem
enriquecer o já valioso espólio bibliográfico da
Região Autónoma dos Açores.

E
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Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

Seguros / Financeiros

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca
Mercearias

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

T.: 514.668.6281
JOSÉ SILVA

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

SUDOKU
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Notários

2
6 5
59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

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. 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 MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

CENTRO

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

T.: 514.842.8045

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

PALAVRA CRUZADA

1 5

2

imóveis

T.: 514.495.3284

ESCOLAS

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

Dentista

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

Seguros / Financeiros

JES RENOVATIONS

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
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3 2 7
8 3

6 7
8
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bolinho de bacalhau com batata
INGREDIENTES: 3 batatas médias (500g aproximadamente);
250g de bacalhau (dessalgado, desfiado e cozido); 2 ovos; 2 dentes de alho; 1 cebola pequena; ½ xícara de farinha de rosca; 1
colher de sopa de azeite de oliva; óleo para fritar; salsinha; sal;
pimenta-do-reino.
PREPARAÇÃO: 1- Para fazer essa deliciosa receita de bolinho
de bacalhau você deve lavar, descascar, cortar e colocar para cozinhar as batatas, em uma panela com água e sal por, mais ou
menos, 15 minutos. 2- Em uma panela adicione o azeite, o alho
e a cebola picadinha. Doure por uns 5 minutos e desligue o fogo.
3- Em seguida amasse bem as batatas e misture com o refogado
anterior. Em seguida adicione todos os outros ingredientes e mexa
até formar uma massa homogênea. Dica: A salsinha, o sal e a
pimenta-do-reino são a gosto. Faça bolinhas e leve para fritar em
óleo quente os seus bolinhos de bacalhau. Quando já estiverem
fritos, coloque em um prato com papel toalha e deixe por uns segundos, para absorver a gordura. 5- O seu bolinho de bacalhau
simples está pronto.

HORIZONTAIS: 1. Miguel (...), presidente do conselho de administração da TAP. 2. «Grande (...), grande tormenta». Restabelece. 3. Anos de vida. Suspiro. Antes de Cristo (abrev.). 4. Interjeição
designativa de dor. Ofício. 5. Jean (...), novo primeiro-ministro de
França. Respeitante à uva. 6. Sufixo (agente). Apego obstinado.
7. Jornada. Caminhava para lá. Atmosfera. 8. Ente. Numeração
romana (101). Torna são. 9. Valor cambial. Neodímio (s.q.). 10.
Alfredo (...), autor da música do fado Estranha Forma de Vida,
com letra de Amália Rodrigues. 11. Perspicácia (fig.). Foi incumbido por Deus de conduzir o povo israelita até à Terra Prometida (a
Palestina), libertando-o do cativeiro no Egipto.
VERTICAIS: 1. Fundo Monetário Internacional. Fortemente unido. 2. (...) Cordeiro, coordenador da região de Lisboa e Vale do
Tejo para a gestão da covid-19. Símbolo de miliampere. 3. Narração de sucessos, organizada ano a ano. Montar. 4. Sociedade
Anónima Desportiva. Transportes Aéreos Portugueses. Prefixo
(montanha). 5. O qual. Empresa que foi nacionalizada. 6. Pequeno ferimento. Igualmente. 7. Irritar. Graceja. Espaço de 12 meses.
8. Novo site sobre livros, do Público. Interjeição utilizada para
chamar a atenção ou para cumprimentar. 9. Hectare (símbolo).
Eternidade. Erva-doce. 10. Base aérea portuguesa. Príncipe (...),
filho da rainha Isabel II que mantinha uma amizade com Jeffrey
Epstein. 11. Aumenta a velocidade. Eles.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS
PADARIA LAJEUNESSE EM LAVAL
Precisa-se de vários empregados em geral para a
padaria e churrascaria.

450 667-0362
Lajeunesselaval@gmail.com

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

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e operador de escavadora com
licença de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

ROBERTO
514-992-1586

SÓ PARA RIR

Estão três miúdos (um francês, um inglês e um
português) a discutir, quando diz o francês:
— O meu pai é o mais rápido de todos: é piloto
do Concorde e vai de Paris a Nova Iorque em
três horas!
O inglês discorda:
— Nada disso! O meu pai é que é o mais rápido: é piloto de Fórmula Um e atinge trezentos à
hora em dez segundos!
Chega, finalmente, a vez do português:
— Ora, os vossos pais são umas lesmas, comparados com o meu: é funcionário público, sai
do trabalho às cinco da tarde e às quatro já
está em casa!
7 DIFERENÇAS

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de
uma casa a tempo parcial ou inteiro e que fala
um pouquinho francês ou inglês.
514-473-0341

Precisa-se de um zelador
“janitor”, para viver no edifício,
trabalhos gerais tal como
pequenas reparações e
manutenção de edifícios.
Deve ter ferramenta e
experiência neste ramo.

CARLOS: 514-601-8798

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar nos jardins. Com
ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389
Companhia em paisagismo
está à procura de empregados
com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a
tempo inteiro ou parcial com carro.
Envie CV por fax 450-978-9664 ou por E-mail
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-978-0990
entre 9h00 e 16h30.
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593

†

RAIMUNDO FRIAS
1942-2020

Faleceu em Montreal, no passado dia 28 de junho de 2020,
com 77 anos de idade, o senhor Raimundo Frias esposo
da senhora Fátima Damaso
Frias, natural de São Roque,
São Miguel, Açores.
Ele deixa na dor sua esposa,
seus filhos Richard (Caroline
Gauvin), Stéphane (Oietta
Inardi), Raymond (Jacinthe
Couvino). Seus netos/as Sabrina, Michael, Claudia, Dalia,
Maxim. Binetas Lya e Abby
Brossard, sua irmã Beatriz,
cunhados/as, sobrinhos/as, familíares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
514-277-7778
O funeral teve lugar na sexta-feira 3 de julho de 2020 e
foi sepultado no cimetério Côtes-des-Neiges. A família
vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo
vosso conforto. Bem Haja.

EMPREGOS

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa na área
de Outremont Dias serão organizados
segundo a senhora.
Se faz favor não chamar no sábado.

RACHEL
514 277-7977

Precisa-se de padeiro com experiência para uma
Padaria em Laval. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco de experiência em cortar relva. Muito bom salário.
JACK: 514-992-0312

PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.

TEL:514-362-1300

4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593

LES ENTREPRENEURS

BUCARO

Precisa-se de um trabalhador em
“Pavé Unis” com experiência.
Podem nos contatar para o
514 325-7729 ou enviar
o vosso CV para
josbucaro@bucaro.ca
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F1: Valtteri Bottas Vence o
Primeiro GP de 2020 na Áustria
flechas negras) na justa causa.
Sábado e quando da primeira secção classificativa Valtteri Botas foi
té pare- mais rápido que o seu companheice que ro de equipa Lewis Hamilton numa
foi ontem caros leitores e cá estamos
nós, prontos e preparados para
uma curta, mas excitante época,
deste nosso desporto favorito que
é a FORMULA 1, tendo como
elo de ligação este vosso jornal A
VOZ de PORTUGAL à 25 anos
consecutivos.É obra!
E, depois que esta crise do Covid-19 tivesse interrompido a temporada 2020 em Melbourne, antes
mesmo, que os carros fossem para
a pista, a FORMULA 1 voltou esta
semana após sete meses de inter- final verdadeiramente emocional
regno, mas desta feita sem público batendo ao mesmo tempo o recore respeitando as normas de seguran- de da pista no Red Bull Ring com
ça, não somente com as medidas de 1,02,939 seg. Lewis Hamilton e
higiene como também no uso obri- Max Verstappen foram os três primeiros, mas Hamilton foi penaligatório de mascaras protectoras.
E, voltou forte com, a Mercedes zado em três segundos na partida
GP bem lá na frente, e bem diferen- da grelha por não ter respeitado as
te pois Toto Wolff resolveu apoiar bandeiras amarelas no P3. Belíssia causa de Lewis Hamilton contra ma prestação dos Racing Point com
o racismo e pintou os monolugares Sergio Perez a largar na sexta posiem preto. Nós, que a anos vinha- ção e Lance Stroll em oitavo.
-mos a chamar-lhes (os Flechas Domingo e depois que a maior
prateadas, modificamos hoje pelos parte dos pilotos unidos na luta conHÉLDER
DIAS

A

tra o racismo encostassem o joelho
por terra e com uma temperatura
da pista na ordem dos 55 graus, foi
lançado o primeiro Grande Prémio
FORMULA 1 de 2020.

Brilhante largada para Valtteri Botas e Mercedes mas… decepção
logo nas primeiras voltas, quando
um dos favoritos, neste caso Max
Verstappen Red Bull, que no momento pressionava Bottas ,vitimado
com um problema no sistema electrónico foi obrigado a abandonar,
comungando da mesma forma Daniel Ricciardo da Renault F1 e o canadiano Lance Stroll Racing Point

duas voltas mais tarde, juntando-se
a este pequeno grupo, Kévin Magnussen da Hass, e o seu companheiro Romain Grosjean com falta de
travões. George Russel da Williams
com problemas de motor e mal posicionado em pista obrigou a entrada do carro de segurança. Mas não
terminava esta serie de abandonos!
Na 56 volta Kimi Raikkonen, Alfa
Romeo, perde uma roda e obriga a
mais uma presença do carro de segurança, o qual nitidamente favorece a Mercedes na sua estratégia de
corrida. Entretanto com uma manobra dita perigosa e obrigando a uma
saida de pista de Alex Albon da Red
bull ,Hamilton Mercedes GP, depois do julgamento dos comissários
de pista, é penalizado em 5 seg.
Mas esta corrida (LOUCA) não se
terminava assim pois Sergio Pérez
Racing Point ,na quarta posição na
corrida é por sua vez também penalizado em 5seg por velocidade a
mais na linhas dos pit’s.
E mais um abandono, desta feita
Danil Kvyat Toro Rosso com um

furo no pneu traseiro a duas voltas
do final.
Lamentável a prestação da Ferrai
que na corrida esteve muito longe
dos outros, mas que graças a todas
estas penalizações e acidentes conseguiu ainda com Charles Leclerc
chegar a segunda marcha do pódio
enquanto o seu companheiro de
equipa Sebastian Vettel terminaria
em décimo lugar.
Um podio que teve como vitorioso Valtteri Botas, Mercedes GP um
Bottas impecável durante todo o
fim-de-semana e liderando de ponta
a ponta embora com muitas dificuldades no controle do carro pela falta
de travões. E pela primeira vez Lando Norris da McLaren termina num
brioso e merecido terceiro lugar.
Caso curioso ainda para reivindicar
mais a luta contra o racismo não
houve celebração de champanhe.
Dos 20 carros que largaram para o
Grande Prêmio da Áustria, apenas
11 receberam a bandeira a chegada. Entre esses onze o canadiano
Nicholas Latifi da Wiliams o qual
participou na sua primeira prova da
Formula 1. No final da corrida Sergio Pérez e Lance Stroll comenta-

ram satisfeito: “Lutamos muito hoje
o sexto lugar é uma boa maneira de
começar a temporada, mas poderíamos ter terminado ainda mais
na frente. Os carros de segurança
também não nos favoreceram mas
é fácil dizer isso depois da corrida”.
Já Stroll ficou triste: “Entrei bem
na corrida, mas rapidamente comecei a perder potência no motor.
Tentamos fazer variadas alterações
e configurações, mas tivemos que
retirar o carro. Analisaremos o problema e voltaremos mais fortes na
próxima vez.
RESULTADOS FINAIS
1-Valtteri Bottas (Mercedes)
2-Charles Leclerc (Ferrari)
3-Lando Norris (McLaren/Renault)
4-Lewis Hamilton (Mercedes)
5-Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault)
6-Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes)
7-Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda)
8-Esteban Ocon (Renault)
9-A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)
10-Sebastian Vettel (Ferrari)

Voltamos dentro de uma semana
para a segunda ronda no mesmo
circuito desta feita com o nome de
Grande Prémio da Estíria.

Veríssimo comanda Benfica
até final da época

PTS J

O

Benfica anunciou esta terça-feira, Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira».
através de um comunicado publicado O clube encarnado «agradece a Bruno Lage o
no site oficial, que Néltrabalhado realizado e deseja-lhe
son Veríssimo é o treinador esas maiores felicidades pessoais e
colhido para comandar a equipa
profissionais. Votos que são extenaté final da temporada. O técnisivos aos seus adjuntos Alexandre
co vai por isso orientar o BenfiSilva e Jhony Conceição», que
ca na final da Taça de Portugal,
também saíram com o anterior
frente ao FC Porto, em jogo
técnico do Benfica.
agendado para 1 de agosto, em
«Para sempre ficará na nossa hisCoimbra.
tória e memória o inestimável conNa nota, o Benfica explica que «o
tributo de Bruno Lage e de toda a
treinador Nélson Veríssimo irá cosua equipa técnica para a brilhante
mandar a equipa de Futebol Proreconquista do título no Campeofissional até ao final da temporada 2019/2020, nato de 2018/2019», termina a nota do Benfica.
fazendo parte da sua equipa técnica Minervino © Maisfutebol

Última Mensagem de Lage

U

Novo equipamento alternativo do FC Porto

D
CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS

epois da camisola
principal, o FC Porto também já revelou o equipamento alternativo para a próxima época.
A camisola é azul escura, com
alguns pormenores em laranja, a
cor predominante dos calções.
© Maisfutebol
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67
56
53
48
47
46
39
38
38
36
34
34
31
30
30
27
14

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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23
21
17
16
13
13
12
9
10
10
9
8
10
8
6
7
5
4

4
4
5
5
9
8
10
12
8
8
9
10
4
7
12
9
12
2

3
5
8
9
8
9
8
9
12
12
12
12
16
15
12
14
13
24

29ª JORNADA

GM

GS

62
62
47
53
45
42
49
38
25
29
32
30
29
25
24
24
24
23

18
24
30
36
44
33
32
35
32
36
37
38
42
50
40
37
40
59

Boavista 1-0 Santa Clara
CD Aves 0-1 Moreirense
Marítimo 2-0 Benfica
Paços de Ferreira 0-1 FC Porto
FC Famalicão 0-1 Portimonense
V. Guimarães 2-0 V. Setúbal
Rio Ave 4-3 SC Braga
Belenenses SAD 1-1 CD Tondela
Sporting 2-1 Gil Vicente
30ª JORNADA

03/07
04/07

05/07
06/07

Santa Clara 0-1 Marítimo
V. Setúbal 2-3 Paços de Ferreira
Portimonense 0-1 V. Guimarães
Benfica 3-1 Boavista
SC Braga 4-0 CD Aves
Gil Vicente 1-0 Rio Ave
CD Tondela 0-1 FC Famalicão
FC Porto 5-0 Belenenses SAD
Moreirense 0-0 Sporting
31ª JORNADA

08/07
09/07

11/07

Boavista 14:00 Marítimo
CD Aves 16:15 V. Setúbal
Rio Ave 12:00 Portimonense
CD Tondela 14:15 FC Porto
FC Famalicão 16:30 Benfica
V. Guimarães 12:00 Gil Vicente
Sporting 14:15 Santa Clara
Paços de Ferreira 16:30 SC Braga
Belenenses SAD 14:15 Moreirense
MELHOR MARCADOR

JORNADA 34
Valencia 2-1 Valladolid
Celta de Vigo 16:00 Atlético Madrid
Real Betis 13:30 Osasuna
Getafe 13:30 Villarreal
Barcelona 16:00 Espanyol
Mallorca 13:30 Levante
Eibar 13:30 Leganés
Athletic 16:00 Sevilla
Real Sociedad 13:30 Granada
Real Madrid 16:00 Alavés

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

28/06
29/06

10/07

Espanha
Liga Santander

08/07

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

30/06

ma semana depois de ter deixado o co- vulgada através da agência Lusa.
mando técnico do Benfica, Bruno Lage «O mais difícil é afastarmo-nos de algo em que
deixou uma mensagem para os
acreditamos. E esse momento chegou.
adeptos encarnados.
Muito obrigado. Que a onda vermelha
«Depois de me despedir do presidente,
volte rapidamente a apoiar a equipa nos
do diretor desportivo, do diretor-geral
estádios e a empurrá-la para novas cone de todos os jogadores, bem como de
quistas. Agora, o mais importante é que
todos os que trabalham diariamente no
o Benfica volte rapidamente às vitórias,
Seixal, quero, agora, despedir-me de tocomo a de ontem... como a de amanhã»,
dos vocês, os adeptos, que são a essência
acrescentou ainda Lage, com referência
deste clube único no mundo», começa
ao lema do Benfica, «E Pluribus Unum»
por referir o técnico, em mensagem di(De todos, um). © Maisfutebol

07/07
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77
73
62
60
54
53
51
50
48
47
45
43
39
38
35
35
35
29
28
24

34
34
34
34
34
34
34
35
34
34
34
34
35
34
34
34
34
34
34
34

23
22
16
16
16
14
15
13
12
13
11
12
8
9
7
9
9
8
6
5

8
7
14
12
6
11
6
11
12
8
12
7
15
11
14
8
8
5
10
9

3
5
4
6
12
9
13
11
10
13
11
15
12
14
13
17
17
21
18
20

Inglaterra
Premier League
JORNADA 34
07/07 Watford 2-1 Norwich City
Crystal Palace 2-3 Chelsea
Arsenal 15:15 Leicester City
08/07 West Ham 13:00 Burnley
S. United 13:00 Wolverhampton
Man. City 13:00 Newcastle
B&H Albion 15:15 Liverpool
09/07 Bournemouth 13:00 Tottenham
Everton 13:00 Southampton
Aston Villa 15:15 Man. United

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

Itália
Serie A
JORNADA 31
07/07 Lecce 1-2 Lazio
Milan 15:45 Juventus
08/07 Fiorentina 13:30 Cagliari
Genoa 13:30 Napoli
Bologna 15:45 Sassuolo
Atalanta 15:45 Sampdoria
Torino 15:45 Brescia
Roma 15:45 Parma
09/07 SPAL 2013 13:30 Udinese
Hellas Verona 15:45 Internazionale

P

J

V

E D

89
66
60
58
55
52
49
48
48
46
44
43
43
42
36
31
31
27
27
21

33
33
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
33
33
34
33
33
34

29
21
18
17
15
13
12
13
12
13
12
11
13
11
8
8
7
7
7
5

2
3
6
7
10
13
13
9
12
7
8
10
4
9
12
7
10
6
6
6

2
9
10
9
8
7
8
11
9
13
13
12
16
14
13
18
17
20
20
23

1-Juventus
2-Lazio
3-Internazionale
4-Atalanta
5-Roma
6-Napoli
7-Milan
8-Hellas Verona
9-Bologna
10-Sassuolo
11-Cagliari
12-Parma
13-Fiorentina
14-Sampdoria
15-Udinese
16-Torino
17-Lecce
18-Genoa
19-Brescia
20-SPAL 2013
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J
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75
68
64
63
48
48
46
42
41
40
39
39
34
32
32
31
28
27
21
19

30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30
30

24
21
19
19
14
14
13
11
11
11
10
11
8
9
8
9
7
6
5
5

3
5
7
6
6
6
7
9
8
7
9
6
10
5
8
4
7
9
6
4

3
5
4
5
10
10
10
10
11
12
11
13
12
16
14
17
17
15
19
21

JOGADOR

J

G

PEN

1-Carlos Vinícius [Benfica]

28

17

0

AG MPG
0

95

2-Pizzi [Benfica]

30

16

4

0

156

3-Paulinho [SC Braga]

25

14

0

0

139

4-Mehdi Taremi [Rio Ave]

26

13

5

0

153

5-Fábio Abreu [Moreirense]

29

12

0

0

176

6-Douglas Tanque [Paços de Ferreira]

26

10

1

0

170

6-Alex Telles [FC Porto]

27

10

7

0

220

6-Sandro Lima [Gil Vicente]

30

10

3

0

245

Taça de Portugal
BENFICA 1º DE AGOSTO ÀS 15H45 FC PORTO

OITAVOS-DE-FINAL
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG
Atlético Madrid (4-2 )Liverpool
Atalanta (8-4) Valencia
Tottenham (0-4) RB Leipzig
Chelsea-Bayern München
Napoli-Barcelona
Lyon-Juventus
Real Madrid-Manchester City

OITAVOS-DE-FINAL
E. Frankfurt-FC Basel
Basaksehir-FC Kobenhavn
LASK Linz-Man. United
Olympiacos-Wolverhampton
Rangers-B. Leverkusen
Wolfsburg-S. Donetsk
Sevilla-Roma
Internazionale-Getafe

1ª Mão
2-1
1-0
4-1
0-1
0-3
1-1
1-0
1-2

1ª Mão
0-3
1-0
0-5
1-1
1-3
1-2
05/08 20:00
05/08 20:00

2ª Mão
0-2
3-2 (a.p.)
4-3
0-3
07/08 20:00
07/08 20:00
07/08 20:00
07/08 20:00

2ª Mão
05/08 20:00
05/08 20:00
05/08 20:00
05/08 20:00
05/08 20:00
05/08 20:00
ANU
ANU
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Eu me chamo-me CARLOS,
a minha vida foi bastante complicada porque eu tive muitas
dificuldades. Problemas no trabalho, e tive problemas com a
minha esposa e os meus filhos.
Vi o anúncio do XAMÃ e decidi de o visitar. Graças a DEUS
e ao poderoso XAMÃ, agora
sou um homem próspero e feliz

Sou EDUARDO GOMES, trabalho em
construção. Desde o início da pandemia,
tudo se tornou muito difícil.
Especialmente trabalho e saúde.
O trabalho diminuiu e comecei a sofrer muito de dores nas costas.
O medicamento não estava a funcionar para mim, e impedia-me de trabalhar.
Hoje, graças ao XAMÃ, a minha dor desapareceu e o trabalho melhorou significativamente.
Eu o recomendo.

O meu nome é MARIA MEDEIROS, eu estava quase a perder o meu lar para uma mulher
que estava namorando o meu marido. ele mudou completamente. Muito indiferente, frio,
rude, o dinheiro não era suficiente e estavamos
sempre com guerras em casa. Estávamos quase a separar quando o meu amigo me contou sobre o XAMÃ.
Quando o visitei, apenas viu-me e contou sobre o sofrimento
que eu estava a passar. Graças a alguns RITUAIS PODEROSOS, o meu marido definitivamente se afastou daquela mulher
e agora estamos felizes novamente.

O meu nome é ALBERTO, graças aos RITUAIS PODEROSOS
do XAMÃ, ele me ajudou a superar meus problemas com a minha
sorte. Em 6 meses tive 5 acidentes,
no último quase perdi a vida. Perdi o meu emprego, problemas com
o carro e não faltaram problemas
com a minha esposa. Até eu visitar
XAMÃ e ele mudou a minha vida.
Eu o recomendo por seus maravilhosos resultados.

com a minha família.

