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JOSÉ MOURINHO: Numa altura em que jornais britânicos
se interrogam sobre se os treinadores têm um tempo para
se manterem no topo, José Mourinho, cujo trabalho no Tottenham tem sido questionado por causa dos resultados, deu
uma resposta: a sua equipa venceu o Arsenal num dos jogos com mais
história na Premier League e ainda não está excluída, ao contrário do
que muitos já pensavam, de uma presença numa prova europeia.

LEWIS HAMILTON: Após ter entrado com o pé errado no Mundial de Fórmula 1 versão covid-19, o campeão do mundo regressou às vitórias em Grandes Prémios, ficando à frente do colega
de equipa na Mercedes, Valtteri Bottas, que foi o mais rápido no
primeiro circuito da época. Foi o 85.º triunfo na carreira do britânico,
que voltou a tomar uma posição pública sobre o racismo e o homicídio de
George Floyd pela polícia dos EUA. Está a seis do recorde de Schumacher.

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se
momentos muito felizes com o seu par. Não espere que o
amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. Saúde: Protejase de mudanças de temperatura. Dinheiro: Tenha cuidado com a
forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. Lembrese que eles merecem todo o seu respeito.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20
TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem
e verifique se não está a ser exagerado ou injusto para
com ele. Saúde: Período marcado pela instabilidade
emocional. Procure manter o equilíbrio através da prática de
meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar
um novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49
GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus
erros e não mantenha discussões com os seus amigos.
Aprenda a perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes
domésticos. Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja
mais comedido e organize um plano que lhe permita controlar o seu
orçamento doméstico. Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47
CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um
relacionamento antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu
coração pois esperam-se períodos de alguma tristeza,
mas eles são necessários para as alegrias que também hão-de vir.
Saúde: Não se preveem grandes problemas neste setor. Dinheiro:
É possível que receba algum dinheiro inesperado.
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade. Amor: Esteja atento pois
pode sofrer uma desilusão com alguém da sua família.
Mantenha a serenidade em qualquer situação. Saúde:
Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se não se sentir
bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e avalie se
vale a pena manter um emprego que prejudica a sua estabilidade
emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

Canceladores implacáveis
RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

H

á dois tipos de pessoas:
as que não gostam de
cancelamentos e as que
não gostam de cancelamentos a menos que o
cancelado seja uma pessoa, filme, série ou livro que não apreciam.
Quando se soube que havia novamente gente
ofendida por causa de um desenho, e a exigir a
sua retirada, fui tentar perceber se se tratava de
autoritários antigos ou de autoritários moder-

VIRGEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se
tentado a ajudar pessoas mais carenciadas. Aproveite
e dê a mão a quem precisa. Saúde: Cuidado com as
correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades
e aposte na melhoria das suas condições de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48
BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: É possível que conheça uma pessoa
que, em pouco tempo, conquistará o seu coração de
forma arrebatadora. Saúde: Consulte o seu médico se
tem tido problemas ligados com a ansiedade. Dinheiro: Momento
propício para proceder a uma mudança radical no seu panorama
profissional. Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda
o seu par e invista no poder de sedução. O seu poder de
atração está em alta. Saúde: Esteja atento a todos os
sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure
pensar mais nas necessidades dos outros e seja um pouco mais
generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33
SAGITÁRIO: Carta Dominante: a Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões
com familiares, já sabe que não levam a lugar nenhum.
Saúde: Tendência para insónias. Beba chá de camomila
antes de dormir. Dinheiro: Período favorável para colocar todos os
seus projetos em prática. Aproveite e planifique as suas atividades.
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de
corpo e alma à sua relação amorosa. Não tenha receio
de demonstrar aquilo que sente. Saúde: Período sem
problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar à
altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles
exigirão o máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma
grande energia sensual. Liberte-a e viva a paixão com
intensidade. Saúde: Consulte o seu médico, provável
falta de vitalidade. Pode tomar um suplemento vitamínico, ajudálo-á a enfrentar os desafios quotidianos. Dinheiro: Resolverá os
seus problemas facilmente. Não se preocupe, pois está numa fase
favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa
Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de
humor poderão causar conflitos com familiares e/ou com
a pessoa amada. Modere o comportamento intempestivo.
Saúde: Atravessa um período extremamente agitado. Vigie o
aparelho digestivo. Faça uma dieta. Dinheiro: Pare com despesas
desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

nos. Os autoritários antigos exigem a retirada de
desenhos que exprimem valores modernos; os
autoritários modernos exigem a retirada de desenhos que exprimem valores antigos. Nem uns
nem outros acreditam que as pessoas sejam capazes de ver desenhos sem aderir acriticamente
aos valores que eles veiculam. Desta vez, eram
autoritários antigos, que pretendiam retirar um
episódio de uma série do espaço infantil Zig
Zag, da RTP 2, em que um boneco beija outro
de forma lesbiana. Alguns segmentos de recta

e linhas curvas beijavam outros segmentos de
recta e linhas curvas – o que era perigosíssimo,
evidentemente. Como sempre acontece quando
alguém propõe retiradas no universo infantil, recorri à ajuda da minha filha mais nova. Quando
o Estado propôs a retirada dos polémicos blocos de actividades da Porto Editora, confrontei-a
com o problema. Depois de examinar os polémicos blocos de actividades, mostrou-se chocada:
aquilo não era discriminação de género que se
apresentasse. “Comparados com (para dar apenas três exemplos) a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida, em que se constrói um
ideal de mulher doméstica, frágil e incapaz de
sobreviver sem a ajuda de um príncipe salvador, os estereótipos contidos nestes blocos são
para meninos”, considerou a criança, perpetuando aliás um estereótipo que atribui fraqueza aos
meninos. Desta vez, mostrei-lhe o episódio da
série Destemidas, dedicado a Thérèse Clerc, em
que se vê o tal beijo extremamente nocivo. Mais
uma vez, ficou perturbadíssima. “Como assim,
um beijo lésbico que dura apenas um segundo?”,
perguntou, bastante indignada. “Se as crianças
querem ver homossexualidade a sério, optem
pela série She-Ra e as Princesas do Poder, transmitida exactamente no mesmo espaço Zig Zag,
da RTP 2. Scorpia tem duas mães, Bow tem dois
pais, as princesas Spinerella e Netossa são casadas e She-Ra e Catra beijam-se no último episódio. Mas um beijo a sério, não é este miserável
chocho.” E saiu da sala, enfadada.
No fundo, há dois tipos de pessoas: as que não
gostam de cancelamentos e as que não gostam
de cancelamentos a menos que o cancelado seja
uma pessoa, filme, série ou livro que não apreciam. As últimas são as mais interessantes porque, alternando entre o sectário e o sonso, ficam
várias vezes em posições muito engraçadas. É
um espectáculo que se vê com gosto. Pelo menos
até aparecer alguém que se ofenda com contorcionismo e proponha o seu cancelamento.
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(Des)Informação
JORGE CORREIA

A

Informação é desde
tempos
longínquos
uma conhecida mais-valia, talvez na sua forma
mais próxima do público em
geral através das histórias de espionagem
que existem desde tempos antigos no confronto entre nações. A informação dava por
ventura uma vantagem assinalável, desde as
opções militares do adversário até à capacidade real política e económica nas relações
que se estabeleciam entre estados, sociedades
e até empresas. Não é por acaso que existe
o ditado que “tem olho em terra de cegos, é
rei”!
Os tempos que e viveram até início do século
XX eram de dificuldade em fazer chegar a informação, seja porque as vias e modos de comunicação eram arcaicos, e consequentemente
restritos, demorados e de controlo duvidoso,
seja porque a informação era privilégio de alguns, tanto dos que a emitiam, como aqueles
que as recebiam, onde aqui podemos assinalar o
baixo nível de literacia da população em geral.
Com a evolução dos tempos, a educação e
desenvolvimento de novas tecnologias, a informação hoje circula de forma mais ampla,
mas não de forma livre e nem de forma correta.
Confunde-se jornalismo, artigos de opinião, comentários, propaganda e entretenimento.
Ao jornalismo factual passou-se administrar
coisas híbridas pelos quais o cidadão comum
é bombardeado de informação sem ter tempo
e muitas vezes o discernimento para separar as
águas entre o que é importante e não, entre o
que é sério e não o é. Um exemplo muito simples é dado por um artigo no Le Devoir, intitulado de “Les complotistes se décomplexent”,
do passado 11 de julho.
Nele é relatado como três senhoras se associaram mentalmente e emocionalmente às teorias
conspirativas em torno do confinamento por
causa da covid-19, lendo artigos e vendo vídeos
sobre a “verdade” (esta palavra também aparece entre aspas no artigo citado) sobre o novo
coronavírus.
O artigo prossegue com a exposição das mais
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desvairadas alegações sobre as causas do confinamento que estas senhoras alegam ser a “verdade”, vinda de mensagens (posts) no facebook,
outros social media e links na internet que elas
frequentam. Muitos poderão achar pueril e até
cómico, mas nada há mais sério pois o engodo que estas senhoras abraçaram, com o qual
sintonizaram mentalmente e emocionalmente,
reflete a impreparação que o cidadão tem para
navegar na enchente de “notícias” que nos assola hoje em dia. Tudo se diz e se pode dizer
com a irresponsabilidade de não perceber as
consequências, ou então, com a perversidade
de manipular as massas populares.
Ambas trazem consequências nefastas, bastando olhar para os EUA e verificar a técnica à qual
o seu atual presidente se afeiçoou: repetir uma
mentira tantas vezes quantas as necessárias até
esta ser assumida como verdade! Muitos pensarão que o Canadá ou mesmo Portugal estão
imunes, mas não: vejam as conferências de imprensa do primeiro ministro do Quebec durante
o confinamento, quantas as vezes dia após dia
faziam a mesma pergunta, às vezes na mesma
conferência de imprensa, esperando algum deslize “mediático”; ou a presença dos diversos
movimentos políticos, incluindo partidos, nas
redes sociais, onde se espalha pura propaganda
disfarçada de “notícia”!
Curiosamente passámos de um extremo ao outro: de falta de informação a um bombardeamento para o qual muitos poucos estavam e estão preparados.
Os social media têm a sua quota parte de responsabilidade, contudo julgo que os media
tradicionais, ainda que possam usar os novos
veículos de disseminação de informação que
as novas tecnologias permitem, infelizmente,
deixaram-se arrastar para o desvirtuamento da
informação embarcando numa desvario que
apenas perturba em vez de trazer luzes.
A impreparação do cidadão é assim explorada,
sem que este, por vezes, se aperceba da linha
editorial, quando esta existe, da origem de informação que consulta.
O prejuízo é grave porque fica-se assim entregue aos manipuladores, aos ilusionistas e oportunistas que tiram proveito das escolhas desinformadas do cidadão.

Journal La Voix du Portugal | 3

POESIA DA SEMANA

Minha alma
implora
É o teu amor que minha alma implora,
Não sei por que isto acontece.
Tantas outras almejam o meu carinho,
Mas infelizmente é por ti que ela padece!
Quantas noites solitário e triste,
Lembrando ao amanhecer o que passou.
E outras almas felizes e sorridentes
Relembrando os belos momentos
Da noite interior
Por que só tu que me fazes sofrer?
Estou preso a ti sem que percebas,
Sou teu escravo no mundo em que vivo.
Por favor, Minh´alma te apaixona,
Por uma daquelas que tanto me almejam.
Vivaldo Terres
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UM MÊS DEPOIS, DISNEY DE HONG KONG VOLTA A ENCERRAR: Numa nota publicada no portal da Internet, um porta-voz do parque temático disse
que apesar da medida os hotéis no interior do complexo vão permanecer abertos sob as normas especiais de segurança como “a distância de segurança
sanitária e limpeza mais frequente”. O parque reabriu no passado dia 18 de junho depois de estar encerrado durante mais de cinco meses devido à propagação do novo coronavírus. De acordo com as autoridades da Região Administrativa Especial de Hong Kong, o território enfrenta desde a semana passada
uma “terceira vaga” de contágios que é apontada pelo executivo como “a mais perigosa desde março”. Na segunda-feira foram anunciadas novas medidas
restritivas que vão entrar em vigor hoje e que incluem a proibição de acesso a Hong Kong a pessoas originárias de zonas de
risco, a não ser que provem resultados negativos à doença através de um documento médico.
CRÓNICA

Coimbra

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

C

oimbra
é, como
todos por
de mais sabem,
uma cidade de antiquíssimo povoamento. Alguns autores pensam que foi fundada no local que
hoje ocupa com o nome de Colimbria.
Segundo eles, o seu fundador teria sido Hércules Líbio, filho de um
rei do Egipto. Para outros, porém,
teria sido fundada com o nome de
Colimbriga, no local onde hoje é

Condeixa-a-Velha.
Na realidade, ambos os topónimos
assinalados são posteriores ao verdadeiro nome da cidade, de origem
celta, como tudo leva a crer, e que
seria provavelmente Conenobriga.
A lenda relata o episódio donde se
teria originado o nome da cidade e
que, evidentemente
tem todos os foros de pura fantasia.
Diz essa lenda que em tempos
houve na cidade uma princesa que
era muito amada por um esforçado
cavaleiro. Este tinha tentado por todos os meios ao seu alcance casar
com ela, mas os pais da jovem não
consentiam, porque nenhum feito

até então efectuado era considerado
suficientemente honroso e merecedor da princesa.
O moço estava já a desesperar
quando, de súbito, um pavor enorme tomou conta da cidade: aparecera, vinda dos céus uma terrível e
grande serpente que ameaçava destruir tudo o que encontrasse na sua
frente. Conta a lenda que o povo

manto fez entrar o fumo que pôde,
para obrigar a serpente a sair, e de
facto, pouco tempo depois, o monstro saía meio sufocado. De espada
em punho, o cavaleiro tentou cortar-lhe a cabeça, mas falhou, ao mesmo tempo com o instinto de defesa
a serpente despertava. Deu-se então
uma luta fantástica, em que o cavaleiro esteve por várias vezes a pon-

chamava à serpente Coluber, sem
contudo nos deixar dito porquê.
A princesa, ansiando que o cavaleiro, que sabia corajoso como poucos, mostrasse o seu valor aos pais,
inventou um estratagema para tornar possível a aproximação do rapaz.
Pediu aos pais que mandassem
anunciar na cidade que ela casaria com o cavaleiro que matasse a
serpente. Os soberanos aceitaram a
proposta e os arautos anunciaram
por todo o lado a vontade da princesa. Muitos foram os cavaleiros que
se apresentaram. Contudo, só o namorado da princesa teve a coragem
suficiente de se aproximar da toca
de Coleber.
Desmontou do cavalo e acendeu à
boca da gruta uma fogueira. Com o

tos de scumbir apertado pelos anéis
de Coluber. Num golpe de sorte e
perícia, porém, conseguiu cortar a
cabeça da serpente, quando estava
já a atingir o desespero.
Os pais da jovem cumpriram o
prometido e foi assim que o cavaleiro matador de Coluber conseguiu
a mão da sua amada princesa.
Acrescenta a lenda que, no local
onde a serpente foi morta, fundou-se uma povoação a que deram o
nome de Coluber Briga, que significa “Batalha da Cobra”.
“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”.

Coisas do corisco

visitar é triste. Não se deseja nem
ao nosso pior inimigo, não é humano A morte não é a maior perda da
om todo vida. A maior perda da vida é o que
o respei- morre dentro de nós enquanto viveto que mos.
devemos ter pe- Os meus sentimentos nas tristes
rante este vírus circunstâncias à família, de que coque está a pôr o nheço muitos membros.
Mundo às avessas, queria men- Fora isto a vida continua, este ano
cionar que outras doenças e tra- é para esquecer, sobretudo para
tamentos têm sido postos de lado, quem tem um negócio, mas há proporque agora é o Covid 19 que dutos que estão sendo muito caros
passa na frente de tudo.
e isto quer dizer que alguém está
Tem havido exageros em quase a encher as algibeiras, com coisas
tudo e podemos dizer que há uns como o desinfectante, que há dias
JOSÉ
DE SOUSA

C

meses a esta parte não é muito agradável ficar doente e ter de ser internado nos nossos Hospitais.
Caros leitores a coisa está brava e
tem havido casos que metem medo
e quando se conhece o doente, o falecido ou falecida. como é o caso
do José Carlos Fróias, que em pouco tempo perdeu a sua querida mãe,
ainda por.
Nunca pensei que isto aconteceria
em Montreal. Ter a sua mãe, esposa, avó e bisavó que não falava uma
palavra nas línguas oficiais, num
quarto de hospital durante duas semanas sem que ninguém a pudesse

vi eu com os meus olhos, um frasquinho de 70 mililitros do dito cujo
produto, mais caro do que uma boa
garrafa de vinho produzido e engarrafado no nosso lindo Portugal.
É de “louvar” a Deus. A vida é
curta, québre as regras, perdoe rapidamente, beije suavemente, ame
de verdade, ria sem controlo e nunca se arrependa de algo que o fez
sorrir. Boas férias a todas e a todos
leitores do jornal que tão generosamente não me paga nada.
“Não crie expectativas, crie galinhas e porcos. se tudo der errado
vocês terão ovos com bacon”.
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COVID-19: CABO VERDE REGISTA MAIS 61 CASOS E ATUALIZA TOTAL PARA 1.780: Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança
Social adiantou que os laboratórios do país analisaram 616 amostras na segunda-feira, dos quais 61 deram resultado positivo. Os novos casos positivos foram registados nas ilhas de Santiago (32), distribuídos pelos concelhos da Praia (31) e Santa Catarina (1), do Sal (25) e de São Nicolau (4). Na
mesma nota, o Ministério da Saúde referiu que realizou uma “conferência e atualização dos dados” e o país passou a contabilizar 1.780 casos positivos
acumulados, mas sem especificar como foi feito este acerto dos números, já que no dia anterior o total era de 1.722 casos. Do total de casos no país até
agora, foram registados 19 óbitos e 780 pessoas consideradas curadas da doença. Em África, há 13.459 mortos confirmados
em cerca de 611 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.
COMUNIDADE

O Arco-íris na Missão
ANTERO BRANCO

“O arco-íris nos lembra que
Deus é fiel. Ele nunca quebra
Suas promessas. Desde a época de Noé, nunca mais houve
um dilúvio que destruiu toda
a vida na terra. O arco-íris é
um sinal da bondade e misericórdia de Deus”.
O céu sempre nos surpreende com suas diversas cores e beleza indescritível. Quando paramos
para observá-lo, nos sentimos gratos pela vida,
uma paz e alegria nos invade. Além disso, ele
também nos faz reflectir sobre como Deus cuidou de cada detalhe ao criá-lo. Neste tempo de
pandemia, crianças em quarentena, no mundo
inteiro, desenharam o arco-íris e o colocaram em

EMPREGOS
FELIZ ANIVERSÁRIO

janelas, como mensagem de esperança, querendo dizer “vai ficar tudo bem”.
Missão Santa Cruz numa excelente iniciativa
de criatividade e de arte, instalou destemidamente, nas suas janelas, em que muitas delas estão

ROBERTO CARVALHO
50 anos

MARIA RIBEIRO MARTINS
77 anos

numa altura exorbitante, o arco-íris, porque ele
é sinónimo de esperança, alegria e de superação.
Se a vida é da cor que a gente pinta, que a nossa
seja um arco-íris. Que tenha a leveza dos abraços
e a verdade dos afectos.
Como para se poder instalar todo o colorido
dos painéis, que são visualizados tanto no exterior como no interior da igreja, foi necessário
um elevador, que o nosso amigo Artur Sousa, da
companhia “Worlée International” ofereceu, por
vários dias, o seu aluguer. A comunidade está
muito grata por isso. Todo este trabalho foi possível graças à generosidade do Roberto Carvalho, Manuel Neves e do corajoso Padre Adam,
que desafia as alturas, que com o seu trabalho
realizaram esse magestoso colorido.
O Amor perdoa o imperdoável, a Esperança não
desiste e a Fé acredita no inacreditável.
Viva o Arco-Íris.
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HUAWEI LAMENTA DECISÃO DO GOVERNO BRITÂNICO: “Esta decisão dececionante é uma má notícia para qualquer pessoa no Reino Unido com um telemóvel”, apontou o porta-voz da empresa em Inglaterra, Edward Brewster, em comunicado. Brewster considerou que a decisão do Governo britânico “ameaça colocar o
país na pista lenta digital, aumentar os custos e aprofundar o fosso digital”. “Em vez de subir de nível, o Governo está a descer de nível e pedimos que reconsidere”,
apelou. A empresa lamentou que o seu futuro no Reino Unido esteja a ser “politizado” e considerou que a decisão de Londres obedece à política comercial dos Estados Unidos e não a questões de segurança. “Nos últimos 20 anos, a Huawei concentrou-se na construção de um Reino Unido mais bem conectado. Como empresa
responsável, continuaremos a apoiar nossos clientes como sempre fizemos”, assegurou.As operadoras de telemóvel britânicas vão ter de
COMUNIDADE remover todo o equipamento da empresa chinesa usado na infraestrutura de telecomunicações 5G até ao final de 2027.
EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 15 de julho:
1099 - Conquista de Jerusalém, na primeira Cruzada.
1662 - A Coroa britânica promulga o decreto de criação
da Royal Society de Londres, “para a promoção do conhecimento natural”, presidida por Lord Brouncker.
1759 - Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de
Pombal, recebe o título de Conde de Oeiras.
1789 - Revolução Francesa. À Tomada da Bastilha sucede o levantamento dos camponeses. Nas cidades,
formam-se milícias revolucionárias de cidadãos.
1834 - Extinção da Inquisição em Espanha.
1864 - Alfred Nobel regista a patente da dinamite.
1868 - Morre William Thomas Morton, que descobriu a
anestesia. Tinha 49 anos.
1892 - Nasce o filósofo alemão Walter Benjamin, autor
de “Rua de Sentido Único” e “The Work of Art in the Age
of Its Technological Reproducibility”.
1916 - Fundação da Boeing Company, nos EUA, para a
construção de aeronaves.
1918 - Grande Guerra de 1914-18. Segunda Batalha do
Marne. Derrota das forças alemãs na tomada de Paris.
1919 - Nasce a escritora irlandesa Iris Murdoch, autora
de “O Sino”.
1939 - Nasce Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro, antigo Presidente da República Portuguesa.
1945 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra ao Japão.
1965 - A nave espacial norte-americana Mariner IV envia as primeiras fotografias do planeta Marte.
1968 - Início da primeira ligação aérea comercial regular
entre os EUA e URSS.
1973 - Marcello Caetano inicia visita de três dias a Londres. Manifestações constantes condenam o massacre
de Wiriamu, em Moçambique, revelado pelo Times.
1975 - É publicada a Lei 7/75 que reconhece o direito do
povo de Timor-Leste à independência. Primeira missão
espacial conjunta das naves Apollo, norte-americana, e
Soyuz, soviética.
1979 - Joaquim Agostinho vence a 17.ª etapa da Volta a
França em bicicleta (Les Menuires – Alpe d’Huez).
1983 - A explosão de uma bomba perto dos balcões de
‘check-in’ da companhia turca Turkish Airlines, no aeroporto de Orly (Paris) faz oito mortos e 54 feridos. Em
março de 1985, três arménios são condenados por este
atentado, a prisão perpétua, a 15 e a dez anos de cadeia, respetivamente.
1987 - O líder da URSS Mikhail Gorbatchov condena o
estalinismo.
1992 - Os escritores portugueses Natália Correia e David Mourão-Ferreira recebem a medalha de honra da
Associação Internacional de Artes e Letras de França.
Eleição de Bill Clinton para candidato do Partido Democrata à Presidência dos EUA.
1994 - O Conselho da União Europeia escolhe Jacques
Santer, 57 anos, primeiro-ministro do Luxemburgo, para
a Presidência da Comissão.
1995 - O escritor português Mário de Carvalho conquista o Grande Prémio de Romance e Novela da APE com
“Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde”.
1997 - O estilista italiano Ganni Versace é assassinado
em Miami, EUA. Tinha 51 anos.
2000 - Constituição de um governo misto da UNTAET
(Administração Transitória das Nações Unidas em Timor Leste) e líderes timorenses.
2002 - Termina a recolha dos escombros do World Trade Center, em Nova Iorque, dez meses após os atentados de 11 de setembro de 2001.
2003 - O Tribunal Constitucional “chumba” o diploma
que regula as reformas antecipadas na Função Pública.
Morre, aos 50 anos, o escritor chileno Roberto Bolaño,
autor de “Estrella Distante” e “Monsieur Pain”.
2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta
a Lei de Bases do Sistema Educativo.
2005 - A Unesco aprova a inclusão das zonas históricas
de Macau na lista do Património Mundial da Humanidade e a obra do arquiteto catalão Antoní Gaudí.
2007 - Entra em vigor a nova Lei do aborto. António
Costa, do PS, é eleito presidente da Câmara de Lisboa
com 29,54 por cento dos votos.
2018 - O médio croata Luka Modric conquista a Bola
de Ouro, o prémio de melhor jogador do Mundial2018
de futebol. A França é campeã mundial de futebol pela
2.ª vez.

Já é possível beber licor de
Pastel de Nata em Montreal

Neste momento o licor de Pastel de Nata é uma
importação privada que só os restaurantes podiam ter ao disposto dos seus clientes. Mas parece que nos últimos tempos, uma abertura e ajuda
á um ano tive a opor- dos governos para a restauração dá a possibilidatunidade de sabo- de de poder vender garrafas de vinhos e licores
rear o licor de Pas- em importação privada.
tel de Nata graças a minha O que é muito positivo para nós os consomidoMarie que tinha comprado res. Eu quero vos convidar todos a saborear este
lá em Portugal. Fiquei triste porque nunca licor porque vale a pena beber um bom copinho
mais poderá beber esta delicia de Portugal. com um gelo. Neste momento quero vos infor“Um sabor doce, intenso e envolvente. Um cre- mar que o restaurante Casa Minhota tem a venda
me que nasce da fusão do popular licor com o este produto e todos vão realmente adorar.
SYLVIO MARTINS

H

tradicional pastel de natal.
Concebido para se beber em qualquer ocasião
e a qualquer hora do dia, este licor apresenta
uma graduação de 14,5% de álcool, oferecendo um toque mais leve à sua degustação. É uma
experiência única de beber um pastel de nata”.
A Companhia importadora Alivin situada no
4242 Boul. St Laurent está a frente da importanção do licor de Pastel de Nata com 4 diferentes
estilos de garrafa, tal como o tradicional, Santa
Clara, Sporting, Benfica e Porto.
Podemos notar que há ainda mais estilos de
apresentação com todas as equipas de futebol
mas não estão todas aqui presente na comunidade.
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‘GHOST OF TSUSHIMA’. O ‘CANTO DO CISNE’ DA PLAYSTATION 4: A PlayStation 4 receberá no final de 2020 a companhia da PlayStation 5,
a nova consola da Sony com a qual a empresa nipónica espera dar continuidade à estratégia que tornou a atual plataforma um dos maiores sucessos
desta geração. Parte desse sucesso ficou a dever-se aos muitos exclusivos dos estúdios da PlayStation e, por isso, faz sentido que o ciclo de vida da
PlayStation 4 seja encerrado com um último grande título. Esse título é ‘Ghost of Tsushima’, o mais recente título do estúdio Sucker Punch conhecido
pela séries ‘Sly Cooper’ e ‘inFamous’, também elas exclusivas da PlayStation. A PlayStation Portugal enviou ao Notícias ao Minuto uma cópia de
‘Ghost of Tsushima’, que é também o título mais ambicioso da Sucker Punch até à data. ‘Ghost of Tsushima’ não nasce apenas da ambição de fazer
mais e melhor mas, como poderá perceber rapidamente nas primeiras horas de jogo, uma obra de profundo amor pela cultura e cinema nipónicos.
Mercredi, le 15 juillet 2020

Macron admite erros e anuncia mais
100 mil milhões para a economia

O

Presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu compreender a sua impopularidade
junto dos franceses e defendeu uma mudança de caminho com o novo Governo anunciando mais 100 mil milhões de euros para a economia francesa.
“Deixei transparecer, sem dúvida, uma coisa cas para os próximos dois anos do mandato.
que acho que não sou e as pessoas começaram a Sobre a recente remodelação governamental,
detestar um Presidente que queria reformar tudo Macron defendeu a atuação do seu antigo primeiro-ministro, Édouard Philippe, mas também
a escolha de um novo chefe de Governo, Jean
Castex, para uma nova fase do mandato.
“Não vamos mudar o destino final [do mandato] que é uma França forte e independente. Mas
vamos querer associar mais e passar mais pelo
diálogo social e pelo poder local”, defendeu o
Presidente.
Macron foi também confrontado com a escolha
polémica de Gérard Darmanin para ministro da
Administração Interna, quando este enfrenta um
processo por violação, depois de uma primeira
absolvição.
“Respeito sempre a emoção e cólera das causas
para que apenas os melhores tivessem sucesso justas como é a causa feminista. [...] Mas nenhuno nosso país e esse nunca foi o meu projeto”, ma causa é defendida de forma justa se pusermos
justificou o Presidente da República, em entre- os princípios fundamentais da nossa democracia
em causa. Eu sou o garante da presunção de inovista aos meios de comunicação franceses.
A entrevista, dada na festa nacional do 14 de cência”, indicou.
julho, serviu para o Presidente fazer um ponto da Quanto à sua reeleição em 2022, Emmanuel
situação da covid-19 no país, mas também para Macron disse que era “prematuro” falar num
explicar as suas prioridades políticas e económi- próximo mandato. (LUSA)

A Fronteira fechada até 21 de Agosto

N

ão é uma grande notícia mas já está
confirmado pela TVA Nouvelles que a
as fronteiras estarão fechadas até ao
21 de agosto.
A fronteira com os nossos vizinhos ao sul que
está fechada desde março. O decreto foi planejado inicialmente por 30 dias, mas foi renovado
várias vezes.E, então deve esquecer as férias aos
Estados Unidos.

A máscara Quebeque e Início do
Desconfinamento em Ontário

A

lém das estatísticas, segunda-feira o
Primeiro Ministro do Quebeque anunciou que o uso da máscara será obrigatório a partir de sábado em todos os locais
públicos fechados, em toda a província.
Este anúncio chegou no mesmo dia em que os
regulamentos que exigiam o uso da máscara será

MÚSICO JOSÉ CID DISTINGUIDO
COM PRÉMIO ANTÓNIO QUADROS
“A vida profissional de José Cid tem sido dedicada
a compor, a interpretar e a divulgar a música popular
portuguesa”, afirma em comunicado a FAQ.

Cid representou Portugal em festivais internacionais, designadamente no de Tóquio, em 1971, da
Organização Ibero-Americana de Televisão (OTI),
em 1979, com “Uma Cabana Junto à Praia”, no
da Eurovisão, em 1980, com “Um Grande, Grande
Amor” e, em 1981, novamente no da OTI, com “Uma
Lágrima”.
O ano passado recebeu o Grammy Latino Carreira
e, em 2015, o seu álbum “Menino Prodígio” foi distinguido com o Prémio José Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores. O anúncio do distinguido coincide com o dia do aniversário de António Quadros,
autor de várias obras como “O Espírito da Cultura
Portuguesa” ou “Estruturas simbólicas do Imaginário
na Literatura Portuguesa”, e que morreu em março
de 1993. O júri foi presidido pela juiz Manuela Fialho
e constituído também por António Roquette Ferro,
ex-diretor da Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação (IADE), da Universidade Europeia, pelo
empresário Francisco de Abreu Gautier, pela gestora de carreiras musicais Isabel Rocha e Mello, e por
Madalena Ferreira Jordão, da FAQ. “O prémio será
entregue, se a pandemia o permitir, em Rio Maior,
no dia 11 de novembro”, segundo a mesma fonte. O
ensaísta Afonso Rocha, o poeta Luís Filipe Castro
Mendes e a atriz Carmen Dolores foram alguns dos
distinguidos em edições anteriores do prémio.
A FAQ foi criada em janeiro de 2009 por iniciativa
de Mafalda Ferro, filha de António Quadros. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos de apoio à
investigação e divulgação da vida e obra de António
Quadros e também dos seus pais Fernanda de Castro e António Ferro.
FRANÇA TORNA OBRIGATÓRIO USO
DE MÁSCARA NOS LUGARES
PÚBLICOS FECHADOS
“Temos sinais de que o vírus está a ganhar novamente um pouco de força e é preciso prevenir e
preparar. [...] Logo, temos de continuar a aplicar os

obrigatório no transporte público sábado 18 de
julho e que coincide com as férias anual dos trabalhador da construção.

DESCONFINAMENTO EM ONTÁRIO
Ao contrário do Quebeque, Ontário fez um
anúncio mais alegre na segunda-feira, quando o
governo autorizou a maioria da província para a
terceira fase do plano de desconfinamento.
Tal como as salas de jantar dos restaurantes,
cinemas, livrarias, centros de treinamento e vários locais de encontro do mesmo estilo podem
reabrir as suas portas, e devem continuar com as
regras de saúde ainda em vigor, incluindo o distanciamento social.
A SITUAÇÃO NO CANADÁ
QUEBEQUE: 56 621 cas (5628 décès)
ONTÁRIO: 36 839 cas (2722 décès)
TOTAL: 108 155 cas (8790 décès)

gestos barreira e aí temos algumas fraquezas. Nas
próximas semanas vamos tornar obrigatório o uso
de máscara em todos os lugares públicos fechados”,
disse Macron, acrescentando que a medida entra
em vigor a partir de 01 de agosto.
Segundo Emmanuel Macron, mesmo com sinais de
aumento do número de casos no país, não se prevê
um novo confinamento.
“Tomámos a medida mais radical que foi o confinamento. [...] E isso revelou as injustiças. Não quero
que isso aconteça novamente ao país e estamos a
fazer tudo para evitar uma nova vaga e teremos uma
abordagem diferenciada caso aconteça”, defendeu o
chefe de Estado, indicando que haverá mais testes.
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Paralelo 38: Um açoriano no Pentágono
JOÃO GAGO DA CÂMARA

E

sta história sobre Eduardo
Pires, a desempenhar funções na inteligência norte-americana e com um percurso
pessoal e profissional verdadeiramente invejável, tem outro sabor
quando o comandante americano é originário
dos Açores.
Não quer falar de Trump. Não deve. Não pode.
O cargo que ocupa não o permite. Diz que nas
eleições presidenciais, assim como todo o cidadão, falará para si próprio, através do voto secreto. Eduardo Pires tem nacionalidade americana
desde os 18 anos de idade e é oficial militar no
Pentágono com a patente de Tenente Coronel
FGO – Field-Grand Officer, ou oficial de campo
das forças armadas. Pires desenvolve o seu trabalho diário, com mais 25 mil militares e civis,
no que é o maior prédio de escritórios do mundo,
o monumental Pentágono, um colosso que tem
o seu próprio shopping Center, hospital e academia, uma cidade pequena dentro de outra cidade,
Washington DC, a capital dos Estados Unidos da
América.
Esta história sobre Eduardo Pires, superiormente a desempenhar funções na inteligência norte-americana e com um percurso pessoal e profissional verdadeiramente invejável, tem outro sabor
quando o comandante americano é originário dos
Açores. Pires deixou a sua freguesia de nascimento, Santa Bárbara, na ilha açoriana da Terceira,
com apenas 1 ano de idade, para ir viver com os
pais nos Estados Unidos da América. Assim como

aconteceu com outros emigrantes, movia-os a esperança em dias melhores. Instalaram-se numa
cidade de tradição açoriana, ligada ao mar e à
ex-indústria baleeira, New Bedford, e juntaram-se a familiares e a outros emigrantes açorianos.
O arquipélago conta com cerca de um milhão e
meio de emigrados nos Estados Unidos da América, Canadá e Bermuda, um número seis vezes
superior ao da população residente nas ilhas.
Eduardo Pires, o Eduardinho como era conhecido por famílias da freguesia terceirense, visitou
muitas vezes a terra-natal, em período de férias,
o que lhe permitiu criar laços fortes com o país
de origem. Guarda, por isso, da ilha Terceira,
lembranças de oiro que o marcaram e moldaram,
enquanto luso-americano, pois foram muitos os
reencontros com os que nunca partiram. “Aprendi
a nadar na Silveira e no Porto das Cinco e, como
as nossas visitas eram no verão, estávamos constantemente em touradas e festas. A Terceira e Santa Bárbara são muito especiais para mim, são a
fonte de muito em que fui criado, mesmo quando
era adolescente nos EUA: tradições religiosas e

culturais, comida deliciosa, amor pelo mar, festas
e a importância da família.”
Eduardo desde cedo arquitetou a sua vida para
que não tivesse um dia que se submeter ao trabalho fabril do piece work, da construção civil,
ou outros serviços a que infelizmente estão sujeitos muitos emigrantes. A solução era estudar.
Aluno diligente, ingressou na universidade de
Massachussets onde se formou em História. Seguidamente, complementou os estudos com os
mestrados em Relações Internacionais e em Segurança Nacional, na esperança de aceder um dia
à CIA ou ao FBI. O serviço militar permitiu a ponte. Eduardo entrou para a Força Aérea, voou em
aviões espiões no Afeganistão, como o P3 da Marinha; com o auxílio das comunicações via satélite, desenvolveu trabalhos em terra com os aviões
de reconhecimento (drones) U2 e Global Hawk;
cumpriu missões especiais na Europa, na Ásia e
no Médio Oriente. Já havia apoiado, no início da

na “como concorrente estratégico e uma potência
crescente que, de certa forma, está ameaçando os
interesses dos EUA e dos seus aliados e parceiros
de governança democrática, comércio livre e estabilidade regional.” E quanto à pretensão em vir a
tornar-se uma potência mundial a ombrear com a

sua carreira, missões da NATO, no Kosovo, através das bases americanas na Califórnia, e, após
os ataques terroristas do 11 de setembro às torres
gémeas, participou ativamente, no Médio Oriente, na busca de Bin Laden e de outros terroristas.
Integrou ainda missões de manutenção da paz na
Coreia do Sul e na Alemanha. Presentemente,
passados 22 anos a servir as forças armadas, integra um grupo de oficiais que planeiam operações
futuras.
Pires casou com uma advogada americana descendente de espanhóis, de nome Elysia, que conheceu quando estava estacionado na Califórnia.
Ambos tiveram um filho, Ethan, que tem 15 anos
de idade. Vivem na Virgínia, a 15 minutos de carro de Washington DC e do Pentágono, do local
das decisões que mexem com o país e o mundo.
Questionei-o sobre a base aérea das Lajes e o
seu quase total abandono pelos americanos. O comandante afirma que “o Congresso e o Presidente continuam ajustando a postura da força militar
diante de exigências em evolução. De um modo
geral, os Estados Unidos reduziram as suas forças
na Europa desde o colapso da União Soviética,
em 1991. A base das Lajes também foi afetada
por essa tendência maior. Dito isto, os Açores, do
ponto de vista estratégico, continuam a ser uma
localização extremamente importante para os Estados Unidos e Portugal um importante aliado da
NATO, parceiro e amigo de longa data” – referiu.
Pires teve o cuidado de ressalvar que as suas
opiniões não vinculam nenhum pronunciamento
oficial por parte dos Estados Unidos da América.
Eduardo Pires satisfez ainda a minha curiosidade
face às alegadas ameaças chinesa e russa de que
se fala para a estabilidade mundial e da NATO.
Confere o militar norte-americano que vê a Chi-

América e a Europa, o Field-Grand Officer revela
que “o objetivo público declarado da China é ser
uma superpotência económica e global até 2049,
o aniversário da fundação da nação”. Acrescentou
ainda que “estão usando vários meios para atingir
esse objetivo, incluindo o roubo de propriedade
intelectual e outras práticas comerciais desleais.”
No contexto da atual crise pandémica, questionado sobre a eventualidade de o novo coronavírus
haver sido produzido por um laboratório chinês
com fins estratégicos para atingir o ocidente e enfraquecer as economias europeia e americana, Pires entende que não existem “evidências de que o
vírus tenha sido produzido artificialmente”, vendo esse “um cenário altamente improvável, pois
quem supostamente o produzisse também seria,
inevitavelmente, afetado por ele.”
A finalizar, no referente ao posicionamento da
Rússia no quadro geoestratégico atual, potência
que detém o quinto maior orçamento militar nominal, o comandante Eduardo Pires opina que o
país “gostaria de restaurar o seu status de grande
poder, mas, ao tentar fazê-lo, desestabiliza a região, intimidando os seus vizinhos e minando o
domínio democrático.”
Desde Santa Bárbara, na ilha açoriana da
Terceira, aos gabinetes da inteligência do Pentágono, em Washington DC, passando por New
Bedford, bases da Califórnia, teatros de guerra escaldantes como os do Iraque e do Afeganistão, entre outros territórios complexos dispersos pelas cinco partidas do planeta onde o
oficial americano desenvolveu a sua atividade,
o percurso brilhante deste açor-americano só
pode orgulhar o Portugal insular e continental,
a OTAN e o ocidente, em geral. Um bem-haja
ao açor-americano Eduardo Pires.

Disse o Que Ninguém Diz
HÉLIO
BERNARDO LOPES

H

á pouco mais de que
uma semana, a académica Raquel Varela, no programa, O ÚLTIMO
APAGA A LUZ, fez uma referência a uma situação de que só muito raramente se fala. De resto, o leitor é testemunha
desta mesma realidade, porque a ela se nos
manifesta através da televisão.
A dado passo da sua intervenção, a professora
referiu o crescimento do consumo de canábis entre os jovens, estando a ter lugar um crescimento
exponencial dos internamentos derivados daquela prática.
E referiu, por igual, que não param as campanhas contra a sinistralidade rodoviária, ou sobre
o consumo de álcool, ou sobre o tabagismo, mas
que, em contrapartida, nada é dito sobre esta realidade do consumo da canábis entre os jovens, e
muito menos uma campanha forte, nas escolas e
na televisão, contra o consumo de estupefacientes em Portugal.
Pelo contrário – digo aqui eu –, o que persiste
é um fantástico silêncio ao redor do consumo de
estupefacientes, bem como sobre a imoralidade
criminosa da sua traficância, interna e internacional. E por todo o tecido social, porque é um
tema de que se não fala.
O que Raquel Varela ali fez foi extremamente importante, sobretudo, pela coragem de ter
abordado um tema sobre que quase todo o tecido
social impôs um verdadeiro manto de silêncio.

Mercredi, le 15 juillet 2020

Não tendo aquelas suas palavras uma grande
consequência, a verdade é que já justificou, no
mínimo, este meu texto. De resto, há mais de
vinte anos que mostro o cabal fracasso do tipo
de intervenção que vem sendo feito em torno da
temática dos estupefacientes.
Muito recentemente, tive até a oportunidade de
referir uma metodologia que bem podia ser posta
em prática, por exemplo, pelos Estados Unidos.
Uma prática em tudo semelhante à usada desde há décadas contra grupos de terroristas que
põem em risco os Estados Ocidentais e mesmo
outros, e se materializa na utilização de drones,
mas agora em ordem a destruir os santuários
onde os estupefacientes são produzidos no subcontinente americano.
Seria extremamente elementar e muito eficaz,
porque os Estados Unidos conhecem muitíssimo
bem a localização dos santuários onde os estupefacientes são produzidos.
Claro está que um tal caminho teria de possuir o
interesse dos Estados Unidos, realidade que não
se nos dá a ver.
De modo que surge a questão: se os Estados
Unidos invadiram o Panamá para deter Manuel
António Noriega, por ser ele um narcotraficante,
que razões podem impedir os Estados Unidos de
bombardear as fábricas de materiais destruidores
do bem estar da sua juventude e da de muitos
outros países?
Quem tenha tido a oportunidade de visionar, há
já mais de uma década, um documentário sobre
a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, terá tido a oportunidade de ver um major
norte-americano, com os seus homens junto de
um campo de papoilas, explicando que não iriam
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incendiá-lo porque era preferível manter ali os
afegãos, no seu trabalho, deixando a captura dos
estupefacientes para mais tarde, através das polícias dos diversos Estados!! Bom, caro leitor, ri
com gosto, porque se tratou ali de uma tentativa
de barrete, mas apenas para mundo ver. Os anos
passaram e o resultado é o que se pode ver todos
os dias.
Ou quase.
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Porque nos devemos proteger do sol?
MARIA JOÃO PEREIRA

Farmacêutica estagiária (Farmácia Mântua)

D

esde os primórdios da história da humanidade que a proteção da pele era
um cuidado necessário de modo a prevenir queimaduras solares, não através da
aplicação de substâncias mas sim do uso de
roupa escura a cobrir o corpo e uso de chapéus ou até mesmo pela não exposição ao sol.
Hoje em dia, com o avanço da ciência e da tecnologia, temos acesso não só a informação sobre
as consequências de uma exposição solar prolongada como a produtos capazes de atenuar a
radiação solar que chega até nós – os protetores
solares.
Os protetores solares são substâncias de aplicação cutânea que possuem a capacidade de nos
proteger da radiação solar, reduzindo a quantidade de radiação que é absorvida pela pele. Atualmente, encontram-se disponíveis em diferentes
apresentações, tais como creme, loção, leite, gel,
spray, óleo e sitck.
O modo de atuação de cada protetor solar depende do tipo de filtro solar que possuiu na sua
constituição. Assim, existem dois tipos de filtros
solares: os químicos e os físicos (ou minerais).
Os filtros químicos, como os salicilatos e cinamatos, atuam por absorção, isto é, absorvem a
radiação que incide na pele.
Já os filtros físicos, como o dióxido de titânio e
o óxido de zinco, são capazes de refletir ou dispersar a radiação incidente.
A grande vantagem destes últimos está no facto de apresentarem baixa penetração cutânea e
grande estabilidade, sendo por isso muito usados
em crianças.
A eficácia de um protetor solar é definido pelo
Fator de Proteção Solar (FPS).

O FPS consiste na razão entre a quantidade de
radiação necessária para que ocorra uma queimadura solar, com proteção solar e sem ela. Por
exemplo, um protetor solar com FPS 50+ indica
que estamos 50 vezes mais tempo protegidos das
radiações solares com protetor do que sem ele.
Contrariamente ao que se pensa, um FPS 50+
difere de um FPS 30+ pelo tempo de proteção
e não pela capacidade de gerar um tom mais ou
menos bronzeado. Mas então, o que tem a radiação solar de prejudicial para termos de nos
proteger?
A radiação solar é constituída pela radiação ultravioleta (UV), radiação visível e radiação infravermelha. Dentro destes três tipos, a radiação
com mais efeitos prejudiciais para o nosso organismo é a radiação UV. A radiação UV é repartida em três tipos, A, B e C, em que esta última
não tem capacidade de atravessar a atmosfera. A
radiação UVA ultrapassa a atmosfera sem perder
intensidade e atinge a derme, sendo responsável
por causar danos a longo prazo, tal como hiperpigmentação, envelhecimento cutâneo e danos
ao nível do nosso ADN. Este tipo de radiação é
responsável pelo tom bronzeado rápido que adquirimos após a exposição solar. Por outro lado,
radiação UVB perde intensidade ao atravessar a
atmosfera e ao atingir a epiderme (camada mais
superficial da pele). É esta radiação a responsável pela queimadura solar e pelo tom bronzeado
adquirido umas horas após a exposição, dado
que estimula a síntese de melanina (que dá cor
à pele). Qualquer umas destas radiações, UVA
e UVB, após exposição crónica podem levar ao
aparecimento de cancro na pele, alergia ao sol e
enfraquecimento do sistema imunitário. Assim,
um protetor ideal será aquele que na sua composição contenha filtros UVA e UVB, seja resistente à água e adequado a cada tipo de pele – quanto

mais clara a pele, maior deverá ser o valor do
FPS –, embora o ideal seja nunca usar protetores
com FPS inferior a 30+.
O protetor solar deve ser aplicado durante todo
o ano, sempre que saímos de casa, não só no verão. Isto porque as radiações solares estão presentes todo o ano, apesar de não as vermos. Não
basta aplicar o protetor solar. É importante saber
como e quando aplicá-lo, bem como ter em conta outros cuidados com a exposição solar. Aqui
ficam algumas dicas sobre o uso do protetor solar e medidas a ter em conta relativamente à exposição ao sol:
• evitar a exposição entre as 11 e as 17 horas;
• aplicar o protetor solar 20 a 30 minutos antes de sair de casa e de 2 em 2 horas;
• a aplicação deverá ser feita em todas as zonas expostas ao sol;
• dar preferência a sombras sempre que possível;
• aumentar a exposição solar de forma lenta
a gradual;
• usar chapéu, óculos de sol e roupa larga, escura de preferência;
• consumir frutas, legumes e água de modo a
manter a pele saudável e hidratada;
• em crianças até aos 6 meses evitar a exposição direta ao sol;
• não esquecer a radiação refletida pelas superfícies;
• hidratar a pele com produtos adequados.

Todo o cuidado é pouco com a nossa pele e
“mais vale prevenir do que remediar”, já dizia
o ditado. Aconselhe-se junto da sua farmácia de
modo a garantir a fotoproteção mais adequada à
sua pele. A sua saúde, sempre.

Mercredi, le 15 juillet 2020
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Atitudes sustentáveis na cozinha
pratos mais saudáveis, dedicaremos a próxima
edição à importância da água e à sua reutilização.
este processo evolutivo para um estilo 2. Faça compostagem.
de vida sustentável, o primeiro passo Quando o reaproveitamento alimentar não for
é implementar pequenas mudanças no possível, pode transformar as cascas e restos de
dia a dia – reduzir, reutilizar e reciclar, que alimentos em adubo, qual posteriormente poderá
implica consumir com mais consciência e se- ser usado na horta ou mesmo nas plantas de casa.
A compostagem é uma ótima forma de reaproguir a lógica do reaproveitamento.
CATARINA ROLA
NUTRICIONISTA

N

lençóis freáticos e o solo. Informese qual o posto
de colheita da sua região, pois além de prevenir a
poluição das águas, saiba que os óleos podem ser
reciclados e até reutilizados para fazer materiais
diversos, como o sabão, por exemplo.
5. Reduza os sacos de
plástico de utilização única.
Em muitos países do mundo o uso de sacos de
plástico é totalmente proibido.
Considere que o plástico é um material que
demora 200 anos ou mais para se decompor no
meio ambiente, pelo que prefira sacos reutilizáveis na sua ida às compras. Uma boa alternativa
para isso são ecobags (bolsas de material reutilizável).
Existem também sacos de tecido que pode usar
para separar os diferentes tipos de vegetais, frutas, legumes e verduras. Nos dias de hoje mui-

Sabia que 1,3 mil milhões de alimentos, cerca
de um terço da comida produzida no mundo, são
desperdiçados anualmente?
Em Portugal, o número é de um milhão de toneladas, ou seja, anualmente, cada pessoa desperdiça em media 132 quilos de comida.
E parte desse desperdício é feito em casa. Por
isso, mudar de hábitos alimentares melhora não
só a sua saúde como a do ambiente.
Na edição anterior reforçamos e fundamentámos a importância do consumo local e o mais
natural possível (fresco e a granel).
Crie o habito de pensar de onde veio a sua comida e por que processos passou até chegar a si.
Foi plantado, recolhido e entregue pronto para o
consumo?
Ou foi refinado, quimicamente transformado e
sofreu um longo caminho até chegar ao prato?
Este mês, focamonos na cozinha e listamos seis
práticas que o leitor pode facilmente seguir para
adotar uma dieta mais sustentável.
1. Evite desperdiçar alimentos.
Fazer uso do alimento de uma forma completa,
aproveitando talos, casca, além da parte tradicionalmente comestível. Exemplo disso, é o uso de
talos de verduras para fazer quiches, cremes de
legumes, tortas, pastéis salgados ou o consumo
das cascas de fruta para a preparação de bolos,
recheios ou infusões.
Quando as frutas ou os legumes começam a
ficar demasiado maduros, opte por congelálos
para posteriormente utilizálos em sumos, sopas
ou molhos. Reutilize a água da cozedura dos vegetais em outras receitas.
Muitas vezes o destino desse líquido é o ralo
da pia. Mas a boa notícia é que essa água, nutricionalmente rica, pode e deve ser reaproveitada.
Para acabar com esse desperdício e, ainda, obter

tas pessoas também recorrem a kits reutilizáveis
com canudos de aço inox e copos de silicone que
substituem os de plástico. 6. Conheça a sazonalidade dos produtos. Evite brócolos, tomates ou
cerejas em Dezembro, por exemplo.
A produção de frutas e hortícolas fora de époveitar o lixo orgânico de casa e reduzir os im- ca é, inevitavelmente, submetida ao uso de propactos negativos no meio ambiente. Para isso, só dutos químicos artificiais, e por isso, mais cara,
precisa de uma composteira (caixa para realizar menos nutritiva e menos saborosa.
o processo), minhocas e lixo seco (folhas e ou- A sazonalidade conta muito, por isso conheça
o calendário das frutas e legumes adaptados ao
tros resíduos orgânico de jardim).
nosso clima.
3. Conheça a medida certa.
Na Europa, como nos Estados Unidos, come- E dêlhes preferência nas próximas idas ao mermos em demasia. Convidamolo, por isso, a olhar cado.
para os pratos que tem em casa e optar pelos A nossa saúde depende não só do que escomais pequenos. A melhor forma para adequar as lhemos para alimentarnos, como também das
porções alimentares é utilizar a sua mão: a palma nossas atitudes e comportamentos responsáindica a porção certa de pescado ou carne, um veis face ao meio ambiente.
punho para os hidratos de carbono, como arroz,
massa ou batata, duas mãos abertas para os vegetais e uma igual para a fruta. Numa altura em que CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
é preciso controlar o que entra e o que sai, esta
dica será particularmente vantajosa.
4. Descarte o óleo de
Alain Côté O.D.
cozinha corretamente.
Optometrista
Também o óleo de cozinha necessita ser descartado de forma diferente guardado em uma garraExames da vista - Óculos - Lentes de contacto
fa PET e levado para um posto de recolha próprio. Quando despejado diretamente na pia da
4242, Boul. St-Laurent, suite 204
cozinha, sanita ou em ralos, o óleo contamina os Tel.: 514 849-9966
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Renovações

Seguros / Financeiros

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

Restaurante

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

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

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

Dentista

Notários

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bolos Lêvedos (Furnas)

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÃO 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. 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

ESCOLAS

SUDOKU

imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

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...

T.: 514.668.6281

Paulo F. Gonçalves

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Os bolos lêvedos são um doce tradicional da vila das Furnas,
na Ilha de S. Miguel, Açores. São uns bolinhos leves e saborosos, que podem acompanhar qualquer refeição, servindo-se ao
pequeno-almoço e ao lanche, com manteiga, queijo fresco ou
doce. Estes bolos eram a base da alimentação dos primeiros
habitantes da ilha, sendo atualmente uma referência e um dos
doces tradicionais da região mais apreciados em todo mundo.
INGREDIENTES: 550 g de farinha de trigo; 125 g de açúcar; 125 g
de manteiga; 20 g de fermento de padeiro; 2 ovos; 200 ml de leite.
PREPARAÇÃO: Peneire a farinha com o açúcar e faça uma cova no
meio onde deita o fermento, dissolvido no leite morno. Envolva bem,
juntando depois a manteiga derretida e os ovos. Amasse até obter
um preparado com a consistência da massa de pão, e deixe levedar
até dobrar de volume. Tenda os bolos lêvedos, formando pequenas
bolas do tamanho de uma laranja, moldando-os à medida que vai
virando as bordas para dentro. Disponha os bolos sobre uma superfície enfarinhada, deixando um espaço entre eles e
ficando o remate da massa virado para baixo. Tape os bolos e deixe-os levedar novamente até duplicarem o volume.
Aqueça ligeiramente a sertã (frigideira anti-aderente) e polvilhe-a com farinha. Calque as bolas de massa, uma de cada
vez, de modo a ficarem com a forma de um disco, e leve a cozer em lume brando, virando-os a meio da cozedura.

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

HORIZONTAIS: 1- João (...), antigo presidente do BPP, foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão. Antes do meio-dia. 2Governador árabe. Mensalidade. 3- Latir dolorosamente. Cozinhar.
4- Asa do nariz. O âmago. 5- Euro (abrev.). Preposição que designa
posse. Bário (s.q.). 6- Sufixo Internet (Holanda). Hélio (s.q.). (...)
Sophia, tribunal turco deu luz verde para que seja transformada em
mesquita. 7- Trago. Mofo. 8- Variante do pronome “o”. Símbolo de
nordeste. Elas. 9- Os Sete Pilares da (...), livro de T. E. Lawrence.
10- Tributar culto, veneração ou grande respeito a. Internet Protocol. 11- Espécie de rã arborícola. Troca-tintas (regional).
VERTICAIS: 1- Municípios espanhóis pediram o encerramento da
fronteira por causa de surto nesta cidade alentejana. 2- Ave pernalta corredora. Gemido de agonia (Bras.). «Pelo canto conhece-se
a (...)». 3- Acalentar (crianças). Apócope de belo. 4- Pano branco,
inglês, muito usado no Brasil, para fatos de homem. (...) Vasconcelos, crítica literária do PÚBLICO. 5- Tecido de arame. Poema lírico.
6- Forma que o prefixo «in» toma quando a palavra seguinte começa por b ou p. A ti. Interjeição que designa dúvida ou me-nosprezo.
7- Porca (regional). Enobrecer, respeitar. 8- Sufixo (abundância).
Zeca (...), cantor e compositor brasileiro que lançou o disco Canções d’Além Mar que resulta da paixão pela música portuguesa.
9- Que traz desgraça. 10- Espécie de pato. Raiva. Caminhava para
lá. 11- Corda sobre que se equilibram os funâmbulos ou arlequins.
Sociedade Gestora de Participações Sociais.
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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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário
na industria. 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
Precisa-se de adjudante cozinheiro e lava loiça. Não é
necesário ter experiência 16.50$/h.
Tempo inteiro ou partial
FERNANDO: 514-449-5717 ou 514-849-0646
portosail5@gmail.com
PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco de experiência em cortar relva. Muito bom salário.
JACK: 514-992-0312

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
PRECISA-SE DE HOMENS PARA
TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL:514-362-1300
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
MEMORANDUM
2º MÊS DE SAUDADE

JOÃO DE ANTUNES DE CARVALHO

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

1955 – 2020
Já lá vão dois meses que
passaram, quando partiste
para um mundo melhor. Foi
no dia 14 de maio de 2020
que nos deixaste e recordamos com profunda saudade
o seu ente querido.

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

Uma missa será rezada em
sua memória, sábado, dia 18
de julho de 2020, pelas 10h,
na igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este ato religioso.

Precisa-se de senhora para fazer
limpeza em Outremont.
1 dia por semana com referências
e que fale em inglês.
438-728-1346

MEMORANDUM
40º ANO DE SAUDADE

MARIA ASCENSÃO
GUIOMAR DA COSTA
1932 – 1980

JARDINS DES BEAUX-RÊVES

Querida mãe comemoramos
este mês o quadragésimo aniversário de sua morte prematura.
Sinto muita falta do seu carinho, amor e sorriso.
Você estará sempre em minhas
orações e coração.
Uma missa será rezada em
sua memória, sábado, dia 19
de agosto de 2020, pelas 12h,
na Basilique Saint-Patrick de
Montréal, situada no 460 Boul.
René-Lévesque Oeste. Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este ato religioso.

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 uma senhora para uma
senhora de idade em West Island.
3 horas por dia, 15h por semana.

514-606-6047

Precisa-se de empregados de mesa e
ajudante de mesa (Busboy) a tempo inteiro ou partial.
FERNANDO: 514-449-5717 ou 514-849-0646
portosail5@gmail.com

Somos proprietários de prédios, e estamos a
procura de uma pessoa a tempo parcial
que possa fazer diferentes tipos de trabalhos
de manutenção. Tal como: pinturas,
reparações de todos os tipos, chão de
madeira, etc.

ELIZABETH DA SILVA
514 481-4678

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

ANEDOTAS
Num café: -Boa tarde, deseja beber alguma coisa?
-Quais são as opções?
-Sim e não.
Um casal conversa: -Amor quero que me segredes coisas porcas ao ouvido...
-A casa de banho... a cozinha... o teu carro... a caixinha
do gato...
Entre amigos:
- Tens carro? - Mais ou menos...
-Como assim? -Olha é da minha mulher quando vai às
compras, é do meu filho quando vai ter com a namorada,
é da minha filha quando vai à discoteca e é meu quando
não tem gasolina.

5 DIFERENCIAS
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F1: Lewis Hamilton Vence
e Convence no GP da Estíria
HÉLDER DIAS

Q

ue a mãe natureza
não esteve presente nesta manhã de
sábado para a secção classificatória lá isso não! Mas,
mesmo com um atraso de
trinta minutos ,devido à chuva torrencial que
caía no circuito não impediram que Lewis
Hamilton e o seu Mercedes com 1,2 seg de
avanço confortávelmente arrancassem a pôle
position para este segundo Grande Prémio da
época este realizado no mesmo circuito que na
semana passada ou seja no Red Bull Ring na
Áustria. Este segundo Grande Premio foi nomeado G.P. Da Estiria.

Mas o feitiço voltou-se contra o feiticeiro e impressionando tudo e todos o Britânico venceu
impecavelmente e de uma forma incrível este
segundo Grande Prémio de 2020 a sua primeira vitoria na época cruzando a linha de chegada
13,7 seg a frente do seu companheiro de equipa
Valtteri Bottas.
Recordo que esta é a sua 85 victoria de Hamilton na Formula 1, aproximando-se cada vez mais
do recorde de Michael Schumacher este o maior
vencedor de corridas na categoria com 91 primeiros lugares.
Max Verstappen subiu a terceira marcha do pódio. (Tivemos uma boa estrategia na corrida e…
é bom estar de volta as victorias) disse Hamilton.
Enquanto os Mercedes davam largas em pista
a Ferrari mais uma vez foi uma verdadeira catástrofe!
Porquê?
Imagine caro leitor que apenas se tinha rodado uma volta quando Charles Leclerc e o seu

O número dois foi Max Verstappen e o terceiro
Carlos Sainz da McLaren.
E chegados a domingo o mundo inteiro estava
não sómente de olhos posto em Hamilton, mas
guardando a esperanca de se poder vir a repetir
a proeza dos ultimos quatro anos ou seja duas
vitorias para Bottas e duas Verstappen uma vez
que Lewis Hamilton nao vencia na Austria desde
2016.

F1: Fernando Alonso
Está de Volta em 2021
HÉLDER DIAS

C

companheiro de equipa Sebastian Vettel bateram
um contra o outro, perdendo Vettel a asa traseira
do seu Ferrari e abandonando a corrida imidiatamente, vindo a acontecer o mesmo a Leclerc
umas voltas mais tarde depois deste ter entrado
nas boxes para mudanca da asa dianteira. Desconsolo como e evidente para Mattia Binotto.
Charles Leclerc ja pedeu as suas desculpas a
Vettel.

Mau começo de época para a Ferrari no ano que
a Scuderia vai festejar o seu milésimo grande
prémio.
Max Verstappen rodou bastante tempo em segundo mas nas ultimas voltas foi ultrapassado
por Bottas chegando o finlandês seis segundos a
frente do Holandês.
Alexander Albon Red Bull terminou em quatro, seguido de Lando Norris McLaren, Sergio
Perez Racing Point, Lance Stroll Racing Point,
Daniel Ricciardo Renault, Carlos Sainz McLaren fechando os dez primeiros Danill Kvyat Alfa
Tauri.
Bom dia de trabalho para os homens da Racing
Point com o mexicano ate entao em quarto mas
um toque com Albon o fez descer para a sexta
posição seguido do seu companheiro de equipa
o canadiano Lance Stroll em sétimo (A equipa
fez um trabalho fantastico hoje a estrategia foi
boa e o carro estava muito forte ,poderiamos efetivamente terminar em quarto ou quinto )disse
Sergio Perez. Recordo que Checo largou na 17
posição. Por sua vez Stroll comentou (comecei
a corrida bastante forte subindo alguns lugares
,mas no final tive que ser paciente para poder
passar Daniel Ricciardo .Espero que os meus
fans tivessem apreciado . A Racing Point que
esta a ser investigada pela FIA depois de uma
queixa apresenta pela Renault quanto a legalidade do seu monolugar .

De seu nome completo Fernando Alonso
Diaz, (el toro de Asturias, el matador) como é
conhecido entre amigos, nasceu a 29 de Julho
1981 (38 anos) em Oviedo.

omo ficamos contentes e felizes quando nos foi comunicada a boa nova
que o Bicampeão Mundial Fernando
Alonso estava de volta para mais umas epocas na Formula 1!...
Desta feita com a sua antiga equipa a RENAULT F1. E quem não se lembra dos bons
momentos do piloto espanhol e o seu director
Flávio Briatore? Fernando Alonso depois da
sua e podemos dizer primeira passagem na F1
contou com nada mais nada nada menos que 32
vitórias num leque impressionante de 312 largadas e 97 pódios.
Foi campeão do mundo em 2005 e 2006 com
a Renault. Venceu as 24 horas de Du Mans.
Na Formula 1 começou na Minardi e terminou
ba McLaren passando pela Renault e Ferrari. Entre 2001 e 2018 foi piloto na F1 Wec, 2018,
Alonso será então companheiro de equipa de 2019, Indy Car 2017. Bravo grande Alonso e
Esteban Ocon.
ancioso de te ver nos paddocks da Formula 1.

RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Valteri Bottas, Mercedes
3-Max Verstappen, Red Bull
4-Alexander Albon, Red Bull
5-Lando Norris, Mclaren
6-Sergio Perez, Racing Point
7-Lance Stroll, Racing Point
8-Daniel Ricciardo, Renault
9-Carlos Sainz, Maclaren
10-Daniil Kvyat, Alpha Tauri
Próximo encontro no Grande Prémio da
HUNGRIA a 19 de Julho.
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Luís Filipe Vieira e SAD do Benfica
arguidos em processo de fraude fiscal

O

presidente do Benfica, Luís Filipe
Vieira, e a SAD do clube lisboeta foram constituídos arguidos pelo crime de fraude fiscal, no âmbito da operação
‘saco azul’, confirmou à Lusa fonte oficial
dos ‘encarnados’.
Contactada pela Lusa, fonte oficial dos ‘encarnados’ confirmou que a SAD do Benfica é
um dos dois arguidos coletivos cuja constitui-

CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS

ção foi revelada hoje pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) e que Luís Filipe Vieira é
o único arguido individual, por presidir à sociedade.
A mesma fonte disse que os advogados dos
‘encarnados’ apresentaram um requerimento,
a fim de saberem se o processo está em segredo de justiça, ressalvando que em causa está
um processo de crime fiscal, que nada tem a
ver com questões desportivas ou ‘sacos azuis’.
Já hoje, a Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação
de ações da Benfica SAD, por aguardar divulEspanha
Liga Santander
JORNADA 36
11/07 Osasuna 2-1 Celta de Vigo
Valladolid 0-1 Barcelona
Atlético Madrid 1-0 Real Betis
12/07 Espanyol 0-2 Eibar
Levante 1-2 Athletic
Leganés 1-0 Valencia
Sevilla 2-0 Mallorca
13/07 Alavés 0-0 Getafe
Villarreal 1-2 Real Sociedad
Granada 1-2 Real Madrid

P
1-Real Madrid
83
2-Barcelona
79
3-Atlético Madrid 66
4-Sevilla
66
5-Villarreal
57
6-Getafe
54
7-Real Sociedad 54
8-Athletic
51
9-Valencia
50
10-Granada
50
11-Osasuna
48
12-Levante
43
13-Real Betis
41
14-Valladolid
39
15-Eibar
39
16-Celta de Vigo 36
17-Alavés
36
18-Leganés
32
19-Mallorca
32
20-Espanyol
24

14/07
15/07

16/07

17/07

J

V

E D

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

25
24
17
18
17
14
16
13
13
14
12
12
10
8
10
7
9
7
9
5

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

3
5
4
6
13
10
14
11
12
14
12
17
15
13
17
14
18
18
22
22

gação de informação relevante ao mercado.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e
Ação Penal (DIAP) e investiga factos suscetíveis de integrarem crime de fraude fiscal, segundo a PGR.
A investigação da Autoridade Tributária (AT)
remonta a 2018, quando foram feitas buscas
às instalações ‘encarnadas’, por suspeitas da
emissão de
faturas
de
serviços fictícios de uma
empresa informática,
que o Benfica pagou.
O jornal A
Bola noticia
que Luís Filipe Vieira
foi ouvido
na segunda-feira, tendo
sido constituído arguido,
acrescentando
que outros
dirigentes
‘encarnados’ devem ser ouvidos nos próximos dias, casos do administrador executivo da
SAD, Domingos Soares de Oliveira, e do diretor financeiro, Miguel Moreira.
Em causa estarão 1,8 milhões de euros que terão sido pagos pelas sociedades ‘encarnadas’,
durante seis meses, para pagar serviços que
não foram prestados.
Fonte oficial do Benfica já tinha confirmado à Lusa que Luís Filipe Vieira tinha sido
ouvido na segunda-feira, acrescentando
tratar-se de uma questão relacionada com o
pagamento de IVA e IRC. (LUSA)

Inglaterra
Premier League

Itália
Serie A

JORNADA 36
Chelsea 15:15 Norwich City
Burnley 13:00 Wolverhampton
Man. City 13:00 AFC Bournemouth
Newcastle 13:00 Tottenham
Arsenal 15:15 Liverpool
Leicester City 13:00 Sheffield U.
Everton 13:00 Aston Villa
Crystal Palace 15:15 Man. United
Southampton 15:15 B&H Albion
West Ham 15:00 Watford

JORNADA 33
14/07 Atalanta 15:45 Brescia
15/07 Sampdoria 13:30 Cagliari
Bologna 13:30 Napoli
Milan 13:30 Parma
Udinese 15:45 Lazio
Sassuolo 15:45 Juventus
Lecce 15:45 Fiorentina
Roma 15:45 Hellas Verona
16/07 Torino 13:30 Genoa
SPAL 2013 15:45 Internazionale

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

P

J

V

E D

93
72
60
59
59
55
54
52
50
50
45
45
43
42
36
34
34
31
30
21

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

30
23
18
17
16
14
14
14
12
14
12
13
11
11
8
9
8
8
8
5

3
3
6
8
11
13
12
10
14
8
9
6
10
9
12
7
10
7
6
6

2
9
11
10
8
8
9
11
9
13
14
16
14
15
15
19
17
20
21
24

1-Juventus
2-Atalanta
3-Internazionale
4-Lazio
5-Roma
6-Napoli
7-Milan
8-Sassuolo
9-Hellas Verona
10-Bologna
11-Cagliari
12-Parma
13-Fiorentina
14-Sampdoria
15-Udinese
16-Torino
17-Genoa
18-Lecce
19-Brescia
20-SPAL 2013

PTS J

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

76
71
59
56
52
51
46
42
42
41
38
38
34
31
30
30
30
17

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

V

E

D

24
22
18
17
14
14
12
10
11
11
9
10
10
8
6
6
7
5

4
5
5
5
10
9
10
12
9
8
11
8
4
7
12
12
9
2

3
5
8
9
8
9
10
9
12
13
12
14
17
16
14
14
16
25

GM

GS

65
65
48
58
48
44
50
39
37
32
31
26
30
25
25
27
27
24

19
25
30
37
46
34
36
35
40
37
38
35
47
51
43
43
43
62

31ª JORNADA

08/07
09/07
10/07
11/07

Boavista 0-1 Marítimo
CD Aves 1-0 V. Setúbal
Rio Ave 2-1 Portimonense
CD Tondela 1-3 FC Porto
FC Famalicão 1-1 Benfica
V. Guimarães 1-2 Gil Vicente
Sporting 1-0 Santa Clara
Paços de Ferreira 1-5 SC Braga
Belenenses SAD 0-1 Moreirense
32ª JORNADA

13/07
14/07

15/07

Marítimo 0-0 Rio Ave
V. Setúbal 1-2 FC Famalicão
Santa Clara 3-0 CD Aves
Portimonense 2-1 Boavista
Gil Vicente 3-2 CD Tondela
Benfica 2-0 V. Guimarães
Moreirense 12:00 Paços de Ferreira
SC Braga 14:15 Belenenses SAD
FC Porto 16:30 Sporting
33ª JORNADA

18/07
19/07
20/07
21/07

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

JOGADOR

J

G

PEN

1-Carlos Vinícius [Benfica]

29

17

0

AG MPG
0

96

1-Paulinho [SC Braga]

26

17

2

0

119

1-Pizzi [Benfica]

31

17

4

0

152

4-Mehdi Taremi [Rio Ave]

28

14

6

0

155

5-Fábio Abreu [Moreirense]

30

12

0

0

184

6-Douglas Tanque [Paços de Ferreira]

27

10

1

0

176

6-Moussa Marega [FC Porto]

27

10

0

0

216

6-Alex Telles [FC Porto]

28

10

7

0

226

Taça de Portugal
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P

J

V
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76
70
68
68
54
52
50
46
44
42
41
40
36
35
35
34
30
29
21
19

32
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32

24
21
20
21
16
15
14
13
11
11
10
11
8
10
9
10
7
7
5
5

4
7
8
5
6
7
8
7
11
9
11
7
12
5
8
4
9
8
6
4

4
5
4
6
10
10
10
12
10
12
11
14
12
17
15
18
16
17
22
23

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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O meu nome é DAVID SOUSA e fui visitar O PODEROSO
XAMÃ porque, devido à COVID-19, o meu restaurante estava
quase a fechar as portas. A minha
esposa estava desesperada pela situação, porque tinhamos muitos problemas, e nada estava funcionava para nós. A minha sogra nos recomendou a visita ao
XAMÃ e, graças a alguns RITUAIS DE PROSPERIDADE,
o nosso restaurante recomeçou a funcionar bem como deve ser
e agora podemos pensar a nossa família cada vez mais feliz.

Meu nome é RAPHAELA LEMUS e quero
apresentar o meu testemunho, porque desde
que visitei o XAMÃ mudou completamente a
minha vida. Tenho 38 anos e 11 meses e estou numa cadeira de rodas. As minhas pernas
doíam muito e não aguentava mais. Eu visitei
médicos e especialistas, fiz muitos exames e tratamentos, mas
o resultado sempre foi negativo. A minha vida não fazia sentido, mesmo para tomar uma duche eu precisava de ajuda. Graças a DEUS, olhei para o anúncio no jornal e imediatamente
fui ver o XAMÃ. Em 2 meses recomecei a andar. GRAÇAS
A DEUS encontrei no meu caminho o XAMÃ. E, para mim
foi um verdadeiro milagre.

Sou LUCIA MEDEIROS, estamos casados há 3 anos, mas não tivemos sorte de engravidar mesmo
depois de ter inúmeras tentativas e
tratamentos médicos. Fomos a procura de ajuda através do XAMÃ
e, graças a DEUS, através de algumas ERVAS MILAGROSAS,
estou grávida de 4 meses. Eu estou
muito feliz, é por isso que quero informar todos os leitores que
eu recomendo ao XAMÃ porque ele realiza os seus sonhos.

O meu problema era que o meu filho
mais novo era muito rebelde. Ele estava
com maus amigos e drogava-se. O meu
maior medo era que eles o matassem ou
acabassem na prisão. Ele não nos respeitava mais e estavamos sempre zangar-se
com ele. É como se ele era outra pessoa.
Até que decidi visitar o XAMÃ e, graças aos RITUAIS PODEROSOS, o meu filho mudou completamente. Deixou os
seus “AMIGOS”, e teve umamudança de atitude, e deixou
as drogas. Obrigado. MANUEL SANTOS

