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A Voz de Portugal dá os parabéns pelas suas Bodas 
de Ouro do nosso colaborador Manuel Neves e sua 
esposa Maria Bento Neves, muitas felicidades.

Bodas de Ouro

Vacina russa chama-se ‘Sputnik V’
e foi já pedida por 20 países

De acordo com fontes oficiais russas, 
“20 países já pré-encomendaram um 
milhão de doses da vacina russa”. 

A produção industrial vai começar em setem-
bro e, segundo o Kremlin, passa a estar dispo-
nível em janeiro de 2021.
“Mais de um milhão de doses” já foram pré-

-encomendadas por “20 países estrangeiros” 
disse Kirill Dmitriev, presidente do conselho 
de administração do Russian Direct Invest-
ment, o fundo soberano russo envolvido na 

investigação científica e no financiamento das 
pesquisas. A vacina contra o SARS CoV-2 
desenvolvida pelos cientistas russos chama-
-se “Sputnik V” (o “V” significa “vacina”) 
em referência ao satélite soviético, o primeiro 
aparelho espacial a ser lançado para a órbita 
do planeta Terra, disse hoje Vladimir Putin.
O Presidente russo, Vladimir Putin, anun-

ciou que a Rússia se tornou o primeiro país do 
mundo a registar uma vacina contra o novo 
coronavírus.
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CARNEIRO: Carta da Semana: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia. Amor: A recordação de um amor 
do passado deixá-lo-á muito nostálgico. Saúde: Cuide 
da sua alimentação com maior empenho. Dinheiro: 

Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao 
profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai 
resultados negativos! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta da Semana: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Semana favorável 
ao convívio. Convide alguns amigos para sair, mas 
faça-o em segurança. Saúde: Pode sentir-se mais 
cansado que o habitual. Aprenda a relaxar. Dinheiro: 

Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense 
bem antes de agir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Cuidado com as 
falsas amizades. Avalie bem o caráter de um conhecido 
antes de lhe confiar algo. Saúde: A sonolência e a 

preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa tendência.  
Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de 
trabalho. Se agir dessa forma conseguirá manter um bom 
ambiente. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta da Semana: 2 de Copas, que 
significa Amor. Amor: O amor marcará esta semana. 
Faça os possíveis para manter essa estabilidade. 
Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. 

Se achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As 
suas qualidades profissionais serão reconhecidas e pode ser 
recompensado. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa 
Energia. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que 
o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu 
redor. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento 

e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas 
profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os 
imprevistos da melhor maneira. 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Faça planos românticos com a sua cara-
metade. Será bastante positivo para ambos.  Saúde: 
Cuidado com aquilo que come. Pode pôr em risco a 

sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal-intencionado, 
sendo honesto e consciente das suas capacidades. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: Seja honesto com a 
sua cara-metade e com os que o rodeiam. Saúde: 
Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade 

faça sessões de massagem. Dinheiro: Evite delegar tarefas de 
responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso e cumpra-as do 
princípio ao fim. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. Amor: A sua experiência de vida 
pode ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja 
solidário com quem solicitar o seu apoio. Saúde: 

Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Seja 
mais dedicado ao trabalho. Evite desistir dos seus objetivos. 
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: 
Período favorável ao romance. Poderá surgir uma 
pessoa que se tornará importante na sua vida. Amor 

e compreensão curam todas as maleitas do coração. Saúde: 
Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas horas 
sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de 
dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. 
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer 
uma surpresa à sua cara-metade criando um ambiente 
romântico. Saúde: Procure descansar um pouco mais. 

Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde 
as suas intenções a sete chaves. Viva de acordo com a sua 
consciência. O seu único juiz é Deus.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que 
significa Generosidade. Amor: Procure não ter o seu 
coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade 
para conquistar a felicidade. Respeite as convicções 

do próximo! Saúde: Previna-se contra as constipações. Dinheiro: 
Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. 
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Evite precipitar-se nas decisões 
que toma. Pense bem para que não se arrependa mais 
tarde. Saúde: Poderá ter um problema digestivo. Coma 

melhor. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como pode 
rentabilizá-las. 
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64
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CRÓNICA

MANUEL
CARVALHO

Crónica Ao Sabor Da Vida

Dediquei a minha 
mais recente obra, 
a Antologia Literá-

ria Satúrnia, “Aos autores 
luso-canadianos que, ao 

longo dos anos, semearam as suas emoções e 
memórias por jornais, revistas e livros”. Foi, 
de certa forma, uma homenagem, mais do 
que merecida, a todos os homens e mulheres 
que deixaram o torrão natal, em busca duma 
vida melhor. 
Como escrevi num outro texto, em contexto e 

lugar diferentes, à medida que as primeiras le-
vadas de pioneiros chegavam, não havia tempo 
a perder com veleidades artísticas e literárias, a 
rudeza da vida tinha outras exigências mais pre-
mentes: “Esmagados pela imensidão das terras e 
dos sonhos por desbravar mas também cheios de 
coragem e urgências, engoliram os medos, arre-
gaçaram as mangas e fazendo das tripas coração, 
atiraram-se de peito aberto aos cornos da vida.
Embrenharam-se pelas florestas enregeladas 

do Labrador, fecundaram os trigais das grandes 
planícies do Oeste, colheram tomates e moran-
gos nos campos do Sul, mourejei nas barragens 
do Norte, ergueram os arranha-céus das grandes 
cidades, rasgaram estradas e caminhos-de-ferro, 
desceram ao bojo das minas, zelaram pelas man-
sões dos ricos, tornaram-se comerciante, restau-
radores, experimentaram artes mil. E certa alvo-
rada, olhando-se no espelho da memória, viram, 
com olhos de ver, as mãos calejadas e os sulcos 
profundos que lhes rasgam o rosto, e compreen-
deram, com uma ponta de orgulho, que tinham 
conquistado o direito inegável de também cha-
marem seu a este país que, com tanto esforço, 
ajudaram a erguer.”
Por fim, alcançada maior estabilidade, che-

gava o tempo de transmitir aos vindouros, em 
herança, os sentimentos que lhes trespassavam 
a alma e assoberbavam a mente. Naturalmente, 
surgiram os primeiros jornais que, para além de 
canalizarem tão abundante caudal de desabafos,  
também funcionavam como importante elo de li-
gação com a mátria nunca esquecida, nos tempos 
em que as novas tecnologias ainda não tinham 
invadido o mundo.
O primeiro jornal a ver a luz do dia foi o Luso-

-Canadiano que no primeiro número, publicado 
em Outubro de 1958, sublinhava a importância 
duma “integração mais perfeita do imigrante 
português na vida canadiana” e pugnava por me-
lhores condições de vida para os nossos pionei-
ros tantas vezes explorados.
Poucos anos depois, a 25 de Abril de 1961, sur-

giu o jornal A Voz de Portugal, que dentro em 

breve irá comemorar 60 anos de existência, e 
que se ufana, merecidamente, de ser o mais anti-
go jornal de língua portuguesa no Canadá.
Posteriormente, vários foram os jornais e as 

revistas, uns de maior fôlego, outros mais mo-
destos, que nasceram ao longo dos anos, na ân-
sia de perpetuar as aventuras e desventuras da 
Comunidade. A grande maioria desapareceu gra-
dualmente, engolidos pela voragem da vida e das 
circunstâncias mas todos eles deixaram, mais ou 

menos impressa, a marca da coragem e do espíri-
to visionário e idealista dos seus obreiros.
Presentemente, em Montreal restam dois jor-

nais, o LusoPresse e o decano A Voz de Portu-
gal. De conteúdo bastante distinto, mas de certa 
forma complementares, reflectem a variedade 
das cores económicas, sociais e culturais da co-
munidade. Cumpre-nos acarinhá-los e zelar pela 
sua sobrevivência, para podermos continuar a 
usufruir do privilégio de colher os frutos da se-
menteira das nossas emoções e experiências  nos 
anos vindouros. Para que os nossos comercian-
tes, restauradores, agentes  imobiliários, e outros 
profissionais e empresas possam continuar a pu-
blicitar os seus serviços e produtos. Para que as 
nossas associações e colectividades possam con-
tinuar a anunciar as suas actividades. Para que as 
entidades oficiais portuguesas e canadianas pos-
sam continuar a divulgar os seus comunicados. 
Tudo em proveito duma comunidade cada dia 

mais informada, forte, coesa e dinâmica, mere-
cedora do reconhecimento e respeito deste gran-
de país que tão generosamente nos acolheu.

BANCO DE PORTUGAL: PEDIDOS DE MORATÓRIAS SUPERAM 841 MIL ATÉ JUNHO
“Desde finais de março até 30 de junho, os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram 841.856 contratos. Até 30 de junho, as instituições 
aplicaram as medidas de apoio previstas nas moratórias a 741.623 empréstimos”, pode ler-se numa nota do Banco de Portugal (BdP) relativa às mo-
ratórias implementadas no âmbito da pandemia de covid-19. Segundo a informação divulgada pelo supervisor bancário, dos contratos aos quais foram 
aplicadas as moratórias “44% eram contratos de crédito à habitação e outros créditos hipotecários (322.709)”. “Foram ainda aplicadas medidas de 

apoio a contratos de crédito aos consumidores (196.464) e a contratos de crédito celebrados com empresas, empresários 
em nome individual (ENI) e outros (222.450)”, de acordo com a instituição liderada por Mário Centeno.
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A insustentável leveza do vício

De uma forma eficaz, 
Durão Barroso em 
entrevista para a rá-

dio Observador, qualificou as 
ajudas financeiras da União 
Europeia (UE) através do 

Fundo de Recuperação, para recuperação 
económica dos países europeus após os con-
finamentos provocados pela covid-19, de “or-
gia financeira”. 
Não poderia ter dito melhor. No caso lusitano, 

dado o historial de má utilização dos fundos que 
em muito pouco geraram o desenvolvimento es-
perado nas duas últimas décadas, é assustador 
que aí venha quantidades de dinheiro que decer-
to aguçarão o apetite de muitos “projetos” dispa-
ratados. Na realidade é como não haver solução 
a não ser dar aguardente ao alcoólico por falta 
de água!
Desde já começa-se a deslindar os primeiros: 

ele é TGV’s, ele é hidrogénio, ele é industriali-
zações, etc. Não me vou deter aqui em cada uma 
das variadíssimas opções já apresentadas, mas 
sim no método para chegar até elas. No tempo 
do presidente Sarkozy em França, criou-se uma 
comissão denominada de Commission pour la 
libération de la croissance française, também 
conhecida por Commission Attali, devido a ter 
sido presidida por Jacques Attali. Esta comissão 
tinha por missão fazer recomendações e pro-
postas para relançar o crescimento da economia 
francesa. A lista de seus membros é longa para 

ser exposta aqui, mas convido o amigo leitor a 
percorrê-la na internet, de onde se pode desta-
car não só por personalidades francesas do mun-
do empresarial e da sociedade em geral, como 
também estrangeiros, destacados pelos seus tra-
balhos ou funções de âmbito internacional, mas 
também com conhecimento de terreno. Esta co-
missão faria mais de 450 audições no período 
de tempo compreendido entre junho de 2007 até 
à apresentação do relatório final a 23 de janei-
ro de 2008, composto por mais de três centenas 
de propostas, cerca de duas dezenas de decisões 
consideradas fundamentais apoiadas em várias 
ambições para o futuro. Como foi em Portugal? 
O primeiro-ministro convida uma pessoa, sim, 

leu bem, uma pessoa, que segundo ela em dois 
dias, se não estou em erro, e praticamente num 
guardanapo, listou tudo que Portugal deveria 
fazer com os milhares de milhões que virão ao 
longo de alguns anos da UE! Não ponho aqui em 
causa a capacidade e competência de António 
Costa e Silva para esta tarefa, mas será que ape-
nas um D. Sebastião sabe o que coletivamente 
devemos fazer? 
Antes que seja tarde é importantíssimo, funda-

mental mesmo, que as entidades governamen-
tais, sociais e empresariais se dediquem e coor-
denem entre si a encontrar um método que nos 
leve a um plano sólido, com visão de futuro, sem 
apegos a ideologias novas ou velhas, mas prag-
mático e sério, que permita a Portugal não cair 
nos vícios do passado, nos erros que continuam 
a amarrar a nação lusitana à mediocridade.

JORGE CORREIA
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A escola que faltava e que falta
ANTÓNIO PEDRO COSTA

Foi finalmente inaugu-
rada a Escola do Mar 
dos Açores, uma insti-

tuição localizada na ilha do 
Faial e que pretende ser uma 
referência nacional e inter-

nacional na formação de profissões ligadas a 
esta área.
Trata-se de uma aposta eu vem reforçar a oferta 

de oportunidades de qualificação numa área de 
importância emergente a nível europeu e mun-
dial, como é o Mar e que há uns anos a esta parte 
estava relegada ao esquecimento, a não ser cur-
sos de curta duração muito aquém daquilo que 
era necessário para o desenvolvimento do sector.
Ainda bem que chegou ao dia desta almejada 

concretização que foi uma promessa que passou 
de ano para ano e ganhamos uma escola moder-
na, funcional, equipada com diversas valências 
e concebida para desenvolver uma formação de 
excelência, e que abre porta ao ensino já no pró-
ximo ano letivo.
São parceiros neste projeto a Escola Superior 

Náutica Infante D. Henrique e a Universidade 
dos Açores e parece que também a Câmara Mu-
nicipal da Horta, não sei a que cargas de água, 
a não ser para apoiar logisticamente ou apenas 
para ficar bem na fotografia.
Entretanto, foi constituída uma Associação para 

o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Aço-
res, entidade criada pelo governo para expressa-
mente gerir os destinos deste novo estabeleci-
mento de ensino, cuja atividade se iniciará com 
cursos de formação modular, como sejam cursos 

de pesca e de comunicações, embora se pretenda 
também lecionar cursos de dupla certificação de 
nível IV e Cursos de Especialização Tecnológica 
de nível V, em áreas como mestrança e marinha-
gem, reparação e construção naval, aquacultura, 
mergulho ou atividades marítimo-turísticas.
No passado houve uma tentativa de promover 

cursos de pesca na Escola Profissional da Ribei-
ra Grande. No entanto, muito poucos alunos che-
garam ao fim, porque eram cursos com a duração 
de dois e de três anos e os alunos com menos 
apetência para irem para a escola, aderiram a 
cursos de curta duração ministrados pela LOTA-
ÇOR apenas com o fito de obterem a cédula ma-
rítima, que lhes permite a atividade piscatória.
No Continente existia o INFORPESCAS, com 

larga experiência na certificação de cursos no 
âmbito das pescas, bem com na realização de 
ações de formação profissional com uma varie-
dade de cursos no sector, mas foi extinto o que 
deu lugar ao Centro de Formação Profissional 
das Pescas e do Mar, designado por FOR-MAR, 
apenas com a abrangência de circunscrever-se 
apenas ao território do Continente. Ficamos de 
fora até hoje.
Entretanto, o Concelho da Ribeira Grande sem-

pre reivindicou que a escola do mar estendesse 
a sua atividade, com um Polo desta ilha e não 
apenas no Faial, o que provocou uma grande ce-
leuma, em que os faialenses manifestaram o de-
sagrado pela fraca influência da sua classe políti-
ca, pelo que o governo regional teve que colocar 
água na fervura e prometer que a única entidade 
formativa nesta área seria sediada naquela ilha.
A decisão foi tomada pelo Governo Regional 

sem atender aos apelos persistentes da necessi-

dade de se instalar nesta ilha de uma escola de 
pescas, por demasiadas vezes apontada como 
uma grande necessidade para a dinamização do 
sector e sobretudo para a dignificação dos pes-
cadores, que continuam a ser vistos como uma 
classe sem instrução e sem qualificações adequa-
das para fazerem face aos novos desafios que se 
colocam a este sector da economia que é ainda o 
parente pobre da atividade económica açoriana.
No passado, como agora importa apostar na 

valorização, qualificação, e habilitação técnica 
dos recursos humanos do sector das pescas, bem 
como na própria valorização da capacidade em-
presarial, desenvolvendo ações de apoio técnico 
a agentes económicos, alargando o mais possível 
a oferta formativa diversificada e adaptada a di-
ferentes contextos e destinatários.
Não questiono o objetivo de dotar o Faial de 

uma escola de formação e qualificação profis-
sional de excelência, tendo em vista promover a 
formação inicial de jovens em profissões ligadas 
ao mar, ou seja profissões relacionadas com as 
pescas e transportes marítimos, mestrança e ma-
rinhagem, reparação e construção naval, ativida-
des marítimo-turísticas e mergulho profissional, 
bem como nas áreas dos portos e infraestruturas 
portuárias, observação de pesca e do ecossiste-
ma. Tudo isto é demasiado importante para o de-
senvolvimento do sector e que não deve ser mais 
descurado, como foi até aqui. 
No entanto, só se o Governo Regional não qui-

ser, porque será muito fácil constituir um Polo da 
referida Escola em Rabo de Peixe, atendendo a 
que a estrutura está montada e apta para reabrir 
portas aos cursos ligados à pesca.
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EFEMÉRIDES LUSA

Principais acontecimentos registados no dia 12 de 
agosto, Dia Internacional da Juventude:
1626- Nasce o compositor italiano Giovanni Legrenzi.
1644- Nasce, na Boémia, o compositor e violinista Hein-
rich Biber.
1816 - João VI de Portugal cria a Escola de Belas-Artes.
1827 - Morre o pintor e poeta inglês William Blake. Tinha 
69 anos.
1877- Thomas Edison apresenta o fonógrafo.
1881- Nasce o cineasta norte-americano Cecil B.De Mille.
1907- Nasce o escritor português Miguel Torga, pseu-
dónimo do médico Adolfo Rocha, autor de “Contos da 
Montanha” e “A Criação do Mundo”.
1914- Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido decla-
ra guerra ao Império austro-húngaro. O Japão declara 
guerra à Alemanha.
1927- Golpe dos “Fifis”, contra o Governo da Ditadura 
Nacional, chefiado por Filomeno da Câmara.
1928- Morre, com 74 anos, o compositor checo Leos 
Janacek.
1938- II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.
1939- II Guerra Mundial. É consolidada a aliança do 
Eixo entre a Alemanha, de Hitler, e a Itália, de Mussolini.
1943- II Guerra Mundial. Conferência do Quadrant en-
tre Frank D.Roosevelt e Winston Churchill. A invasão da 
França fica marcada para depois de 01 de maio de 1944.
1955- Morre, com 77 anos, o escritor alemão Thomas 
Mann, Nobel da Literatura em 1929, autor de “Os Bud-
denbrook” e “Morte em Veneza”.
1960- Formação dos Beatles: um grupo de jovens músi-
cos encontra um novo baterista, Pete Best, passando a 
apresentar-se como The Beatles.
1963- O ditador português Oliveira Salazar reafirma 
publicamente a determinação de manter “o bastião em 
África”, duas semanas depois da condenação do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas.
1970- Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS assi-
nam o pacto de não-agressão.
1975- É apresentado o “Documento do COPCON”, por 
oposição ao “Documento dos Nove”, que reforça o pa-
pel político das Assembleias Populares.
1978- A China e o Japão assinam, em Pequim, o tratado 
de paz e de amizade.
1981- A IBM lança o primeiro computador pessoal.
1982- Morre, com 77 anos, o ator norte-americano 
Henry Fonda, protagonista de “My Darling Clementine”, 
“Mister Roberts” ou “Doze Homens Justos”. É aprovada 
uma revisão constitucional que institui no texto legisla-
tivo a qualificação da República Portuguesa como um 
Estado de Direito, que estava apenas consagrado no 
Preâmbulo. A revisão é aprovada com 195 votos a fa-
vor dos deputados do PSD, CDS, PS, PPM e da Ação 
Social-Democrata Independente, da União de Esquerda 
para a Democracia Socialista.
1984- O atleta português Carlos Lopes, 37 anos, con-
quista a Medalha de Ouro na Maratona olímpica de Los 
Angeles, EUA.
1990- Conflito no Golfo Pérsico. O Iraque aceita as fron-
teiras territoriais com o Irão, tentando ganhar vantagem 
para a Guerra do Golfo, perante o Conselho de Segu-
rança da ONU.
1992- Morre, com 80 anos, o compositor norte-america-
no John Cage.
1993- O Partido da Terra (MPT) é legalizado pelo Tribu-
nal Constitucional.
2000- Afunda-se o submarino nuclear russo Kursk, em 
exercício no Mar de Barents. Morre a tripulação de 117 
homens.
2001- Crime de Fortaleza, Brasil. Luís Miguel Militão 
Guerreiro ordena o assassínio de seis empresários por-
tugueses.
2002- Morre, com 73 anos, Helena Vaz da Silva, jorna-
lista, presidente do Centro Nacional de Cultura.
2003- Incêndios florestais. A Direcção-Geral de Flores-
tas estima em 215 mil hectares a área ardida, em 2003, 
batendo o recorde dos últimos 23 anos.
2004- Morre Godfrey Hounsfield, engenheiro britânico, 
Prémio Nobel da Medicina, criador da Tomografia Axial 
Computorizada. Tinha 84 anos. Morre, com 52 anos, 
John Clark, cientista britânico, diretor do Roslin Institute 
de Edimburgo, instituição que desenvolveu o projeto de 
clonagem da ovelha Dolly.
2005- A NASA lança a sonda Mars Reconnaissance Or-
biter, para obter mais informações do “planeta vermelho”.
2006- Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-
-fogo que entra em vigor a 14 de agosto.
2011- O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a 
antecipação do aumento do IVA sobre a eletricidade e o 
gás natural de 6 para 23 por cento, outra medida para 
“conter o desvio” nas contas públicas.

Lenda De Santa Joana Princesa

Nasceu D. Joana em 
Lisboa e, como fi-
lha primogénita de 

D. Afonso V, foi considera-
da herdeira do Reino até 
ao nascimento do príncipe 
D. João. Sua mãe, D. Isa-

bel, faleceu era ela menina de três anos e por 
esta razão foi D. Joana educada por sua tia, 
com todos os primores que devem pôr-se na 
educação de uma herdeira real.
Desde muito cedo a princesa revelou grande de-

voção religiosa e, apesar da sua posição a obri-
gar a viver na Corte, preferia manter-se afastada 
o mais possível do convívio cortesão. Consta a 

tradição que passava muitas horas dos seus dias 
frente a um oratório que lhe deixara sua mãe, em 
oração e meditação. Diz-se que ainda era meni-
na quando decidiu adoptar como divisa sua uma 
coroa de espinhos.
Belíssima como era, e herdeira do então prós-

pero Reino de Portugal, D. Joana teve inúmeros 
pretendentes à sua mão, todos eles herdeiros de 
tronos europeus ou grandes senhores. Porém, a 
todos afastou com brandas desculpas: a uns di-
zendo-lhes ser ainda muito jovem, a outros ale-
gando ser presumível herdeira do Reino. Mais 
tarde, quando estas razões deixaram de ter ca-
bimento, manteve a recusa alegando o seu firme 
desejo de se tornar religiosa. Quando D. Afonso 
V, em 1471, partiu para o Norte de África no co-
mando de uma expedição de conquista, a prin-
cesa, dado que D. João era ainda menor, ficou 
como regente do Reino. Diz-se que quando o Rei 
chegou vitorioso D. Joana solicitou a seu pai que 
a recebesse porque desejava fazer-lhe um pedi-
do. D. Afonso, que tinha por esta sua filha um 
amor desmedido, recebeu-a de imediato, autori-
zando de antemão o pedido, cujo teor desconhe-
cia. E D. Joana dirigiu-se-lhe dizendo: --Meu pai 
e senhor, sempre foi costume, mesmo entre os 
príncipes gentios, oferecer a Deus alguma coisa 
estimada em acção de graças pelas vitórias con-
seguidas.
E com mais razão o deve fazer um rei cristão 

e um rei tão pio como é Vossa Alteza, por divi-
na misericórdia. Vivendo eu na certeza do muito 
que vós me amais, rogo-vos humildemente que 

em reconhecimento dos grandes benefícios que 
deveis ao poderoso Deus dos exércitos, lhe fa-
çais generosa oferta da minha pessoa, permitin-
do que eu lhe consagre perpetuamente a minha 
virgindade. Este é o meu maior desejo e espero 
que Vossa Alteza, meu pai, me conceda esta gra-
ça num dia de tanta glória para mim e para todo 
o Reino! D. Afonso, apesar de tudo, não espera-
va tal pedido. Contudo, o requerimento foi posto 
com tal arte pela princesa que, embora relutante-
mente, o Rei viu-se obrigado a autorizar o pedi-
do que lhe era feito. Deste modo entrou D. Joana 
para Odivelas, trocando mais tarde este convento 
pelo de Santa Clara de Coimbra, até que por fim 
mostrou desejo de professar definitivamente no 
convento de Jesus, em Aveiro. Esta última re-
solução foi, porém, fortemente combatida quer 
pela família real quer pelos representantes do 

povo. Tanto el-Rei como o príncipe D. 
João discordaram da sua escolha, porque 
o Convento de Jesus era muito pobre e 
pouco condigno de senhora de tão alta 
linhagem. Quanto aos povos, esses pro-
testavam contra o desejo expresso por D. 
Joana em professar, lembrados ainda dos 
difíceis tempos da guerra com Castela, 
ciosos da independência de Portugal que 
tantas dores lhes custara. Ante todas as 
dificuldades postas ao seu projecto, pela 
família e pelos povos, a princesa com-
prometeu-se a não professar definitiva-
mente e jurou publicamente, para sosse-
go do Reino, manter até à morte o véu de 
noviça. Manteve, porém, a exigência de 
se mudar para Aveiro, para o Convento 
de Jesus. D. João, assim que foi alçado 
Rei, deu a sua irmã o senhorio de Aveiro 
para que pudesse sustentar-se condig-
namente. Contudo, a princesa não quis 
nada para si própria e continuou a viver 

humilde e pobremente, lavando loiça, varrendo, 
transportando lenha. Todo o seu rendimento em-
pregou-o auxiliando quanto pobre e miserável 
batia à porta do convento. De tal modo cuidava 
dos infelizes do mundo que em breve a desig-
naram Santa. Certo dia, conta a lenda, adoeceu 
a Princesa Santa. Tinha então 38 anos, e diz-se 
que morreu corroída pela peste. Contudo, os 
povos de Aveiro crêem que a sua Santa morreu 
antes envenenada por um mariola que ela fize-
ra castigar por libertinagem e actos reprováveis. 
A verdade é que a Senhora de Aveiro, a Santa 
amiga de muitos pobres e mendigos, morreu ra-
pidamente no meio de sofrimentos atrozes, que, 
contudo, não lhe alteraram a beleza serena do 
seu rosto ímpar. E quando o seu enterro passou 
nos jardins do Convento de Jesus, que ela tra-
tara com pormenorizado amor, deu-se um facto 
milagroso: todas as flores caíram sobre o caixão 
como que prestando a sua última homenagem à 
real Senhora que delas tratara como uma vulgar 
camponesa. Foi realmente um facto espantoso e 
jamais visto este milagre das humilíssimas flores 
suicidando-se colectivamente numa mansa e si-
lenciosa chuva de pétalas! Imediatamente após 
este facto milagroso, as populações começaram 
a atribuir à sua princesa inúmeras benesses e ma-
ravilhas. Assim, cerca de duzentos anos após os 
factos relatados, o papa Inocêncio XII beatificou 
esta princesa de Portugal, designando-a como 
Beata Joana Princesa, cujo culto ainda hoje se 
mantém vivo em muitos altares por este país 
fora, muito especialmente em Aveiro.

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO
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A Minha Ida À Ilha Terceira

PONTO 1 - Estando nós to-
dos com algum receio de rumar 
ao Continente Português ou a 
demais paragens, decidi via-

jar dentro do Arquipélago dos Açores, a minha 
Terra, o meu chão. Então, após ponderar a que 
ilha deveria deslocar-me por um curto período 
de tempo, decidi-me pela Terceira.
Apesar de toda a minha família de origem lá 

residir, confrontei-me com outra questão: - Que 
alojamento escolher que me desse conforto e ar 
puro, nem que fosse uma casa com quintal ou 
pequeno jardim. É que continuo a ter bastante 
dificuldade em residir, mesmo por pouco tempo, 
em apartamentos. 
Porque os tempos actuais são de risco para a 

saúde de todos, entendi que ficar em casa de 
qualquer familiar, como sempre o fiz quando à 
Ilha Mãe me desloco, preferi estar segura e man-
ter as irmãs no recato dos seus lares.
Gostei. Dei grandes passeios pelo magnífico 

Jardim da cidade de Angra do Heroísmo; subi até 
ao “tanque do preto” onde outrora, em tempos de 
Liceu e juventude, vinha o Ti Bailão zangar-se 
com os namorados por darem a mão inocente-
mente; fui visitar parte do Museu da cidade re-
visitando salas conhecidas de antão bem como 
muitas outras novas e, portanto, desconhecidas 
para mim. Muito mais calcorreei por ruas cujas 
casas e palacetes mantêm a arquitectura impe-
cável e tão diferente, em elegância e beleza, da 
ilha em que resido actualmente. Pensei: - Angra 
do Heroísmo não traiu a sua ancestralidade com 
edifícios horrorosos, desenquadrados das suas 
origens, num frenesin de pseudomodernidade 
desagradável à vista e ao coração. Há lições a 
tirar, observando a principal cidade da ilha Ter-
ceira, para que Ponta Delgada, que está feia e 
descaracterizada, possa mostrar-se digna e orgu-
lhosa dos seus edifícios históricos e casas belas 
que merecem melhor atenção de quem tem a seu 

PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

cargo olhar pelo património e preservá-lo.

PONTO 2 – Publiquei o meu primeiro livro, “A 
Mulher Que Bordava Flores”. Já 
não era sem tempo. Afinal, escre-
vo regularmente há 14 anos. Entre 
Crónicas, Contos e outras formas 
de escrita, já há muitos traba-
lhos literários que nunca foram 
ao encontro do público para que 
o meu mundo interior e a ficção 
produzida com prazer no silêncio 
procurado e encontrado em mui-
tos momentos da minha vida, que 
procuro que seja simples, possa 
ser olhado, também, à luz do ou-
tro. Apresento aqui, no meu “jor-
nal de estimação” – O Açoriano 
Oriental - a sinopse que a contra-
capa exibe e que “reza” assim: “Este livro saiu 
das mãos e do coração com a ajuda do cérebro 

que, apesar de uma disciplina prudente, foi mui-
tas vezes traído pela fluidez matreira que muitas 
vezes se infiltrou em muitos dos textos para rees-

crever a seu bel-prazer, o que não 
era suposto acontecer.
Assim sendo, as crónicas e de-

mais trabalhos escritos aqui pu-
blicados, podem ser racionais ou 
não. Dependem, cada um deles, 
do tempo da escrita de cada um, 
dos sentimentos do momento e 
das vozes que neles se intromete-
ram a dirigir as palavras e frases 
por caminhos não previstos mas 
que queriam ver a luz do dia por 
entre a névoa das lágrimas e o sa-
bor do amor:
São trabalhos que contam es-

tórias, que apontam caminhos, 
que relatam mundos diferentes daqueles que 
eu gostaria que fossem os de agora.

 

EMPREGOSFELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicida-
des, muitos anos de vida! Hoje é dia de festa cantam 
as nossas almas, para o menino Frank, uma salva 
de palmas! Parabéns a você pelos anos que faz, vá 
contando até cem, para ver se é capaz!
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. Gonçalves
T.: 514 884.0522Agências funerárias

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Rosbife ao meu estilo

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

PALAVRA CRUZADA

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS T.: 514.495.3284
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
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

SUDOKU
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INGREDIENTES: 1 peça de filé mignon para rosbife (cerca 
de 750 g); 1 colher (chá) de mostarda amarela em pó; 1 colher 
(chá) de páprica defumada; azeite a gosto; sal e pimenta-do-
-reino moída na hora a gosto

PREPARAÇÃO: Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura 
alta). Retire a peça de filé mignon da geladeira e deixe em tem-
peratura ambiente por 15 minutos, enquanto o forno aquece. 
Numa tigela pequena, misture a páprica com a mostarda em 
pó. Disponha a peça de filé mignon na tábua e tempere com 
sal, pimenta e a mistura de mostarda com páprica. Regue com 
½ colher (sopa) de azeite e espalhe bem com as mãos por toda 
a superfície da carne. Transfira o filé mignon para uma assa-
deira grande e leve ao forno para assar por 15 minutos. Após 
esse tempo, diminua a temperatura para 180 ºC (temperatura 
média) e deixe o rosbife no forno por mais 10 minutos para as-
sar a carne com o interior bem vermelhinho (mal passada). Se 

quiser ao ponto, deixe assar por mais 5 minutos. Retire a assadeira do forno e deixe o rosbife descansar por 10 minutos 
antes de cortar e servir – nesse período os sucos se redistribuem, deixando a carne mais suculenta.

59 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 1. O maior museu de arte do mundo. Fernanda (...), 
uma voz inquieta na defesa do teatro, das mulheres e da dignificação 
da vida (1943-2020). 2. Posição estudada. Salto brusco. Alumínio 
(s.q.). 3. Trabalho original. Jornada. 4. Preposição que designa pos-
se. Tradicional pão italiano,achatado, recheado e assado na frigidei-
ra. 5. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co. Janota pouco sensato. 6.Tombara. Alternativa. 7. Vulcão situado 
na Itália (Património Mundial da UNESCO). Espécie de calha que dá 
vazão à água e a outros despejos do navio. 8. Nome da letra grega 
correspondente ao X. Desloque-se no ar. Sufixo (agente). 9. «Não se 
pode (...) uma vela pelos dois lados do pavio». Procedi. 10. Compact 
Disc. Alejandro (...), autor do livro Bonsai (transformado em filme por 
Cristián Jiménez). 11. Esquivo (fig.). Desordem.

VERTICAIS: 1. Long Play. Estaleiro. Mau cheiro (Bras.). 2. Cápsu-
la quitinosa em que estão encerrados os ovos de certos ortópteros. 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. 3. Utilize. 
Sustenido. 4. Próprios da tarde. 5. Interjeição utilizada para chamar 
a atenção ou para cumprimentar. Prefixo que exprime a ideia de pri-
vação. 6. A minha pessoa. Autores (abrev.). Habituado. 7. (...) Cos-
ta, realizador do filme No Quarto da Vanda. Reza. 8. Distância, em 
graus, de um lugar ao equador. Ministério da Cultura. 9. Espaço de 12 
meses. Rebordo do chapéu. 10. Relativo ao Papa. Engano proposita-
do contra alguém (palavra que aparece num artigo sobre Marcelo e a 
descentralização). 11. António Lobo Antunes. Estragos.
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JENNE AZEVEDO

Faleceu em Laval no dia 8 de 
agosto de 2020, a senhora Jen-
ne Azevedo filha do Sr. Manuel 
Azevedo e da já falecida mãe 
Olinda Teixeira. Deixa na dor 
seu pai, seu conjugue Masse-
-Fontaine, seu irmão Alexandre 
(Sandy Daman), sua irmã Só-
nia Azevedo. Suas sobrinhas 
Abbigail e Jessica, familiares e 
amigos. 

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O serviço fúnebre terá lugar, amanhã, quinta-feira 13 
de agosto de 2020 às 10h na igreja Santa Cruz e será 
sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Reno-
vam com profunda saudade a missa do sétimo dia que 
será sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020 às 18h na 
Igreja Santa Cruz. A família vem por este meio agrade-
cer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514-299-1593

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

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

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários 
empregos: instalador de “pavé” e pa-
rede e operador de escavadora com 
licença de condução de classe 1 ou 3. 
Salário competitivo. 

ROBERTO
514-992-1586

EMPREGOSEMPREGOS

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

PRECISA-SE DE HOMENS 
PARA TRABALHAR 

NUMA FÁBRICA
DE ALUMÍNIO.

TEL: 514-362-1300

EMPREGOS

Precisa-se de um mecânico com experiência de 5 
anos. Especializado  em electrónico e Diesel a tempo 

inteiro com vantagens sóciais e muito bom salário.
competauto@yahoo.com

514-903-4994

RESTAURANTE CANTINHO
Procura-se cozinheiros com 
experiência em grelhado e 

cozinha tradicional portuguesa.
514-729-9494

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSNECROLOGIA NECROLOGIA

Procura-se homem com 
experiência para

pequenos trabalhos
de renovação

em casa.
450-668-1578

† JORGE COUTO DA SILVA
1952 - 2020

Faleceu em Montreal, no dia 6 de agosto de 2020, o Sr. 
Jorge Couto Da Silva, natural do Faial, Açores com a 
idade de 67 anos.
Deixa na dor, sua esposa a Sra. Elsa Couto, seus filhos 
Helder (Flore Laguerre), Annabella (Emanuel Martins) e 
Yvonne (Paulo Arruda), seus netos Raphaël, Caroline e 
Sophia assim como outros restantes familiares e ami-
gos. 
Serviços fúnebres:
Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques 514 595-1500
A sua urna estará exposta sexta-feira, dia 14 de agosto, 
das 14h às 19h e o funeral terá lugar, no sábado dia 
15 de agosto pelas 9h30 na igreja Santa Cruz. A famí-
lia receberá as condolências das 9h até 9h30. 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.

† ADÉLIA CONCEIÇÃO
MATEUS FERREIRA

Faleceu em Montreal no dia 7 de 
Agosto de 2020, com 78 anos de 
idade, a senhora Adélia Conceição 
Mateus Ferreira natural de Serra de 
Santo António, Portugal, esposa do 
já falecido Fernando Mateus Ferreira.
Deixa na dor suas filhas Ana Ma-
ria (Jimmy), Ema (Myles), suas ne-
tas Melina, Juliana, Maya, seu neto 
Liam, familiares e amigos. 
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório será, quinta-feira, dia 13 de Agosto de 2020 
das 18h às 21h. A missa de corpo presente será, sexta-
-feira, dia 14 de Agosto de 2020 às 10h na igreja Santa 
Cruz, e será sepultada no cemitério Repos St-François 
d’Assise. 

“À nossa mãe querida, 
tuas filhas e família que 
nunca te esquecerão”. 

A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

†

†

MERCEARIA SOARES & FILS
PRECISA-SE DE UMA 

CAIXEIRA A TEMPO PARCIAL, 
COM OU SEM EXPERIÊNCIA.

TEL: 514-288-2451

MANUEL GOMES DO ROSÁRIO 

Faleceu em Montreal no dia 
7 de agosto de 2020, com 61 
anos de idade, o senhor Ma-
nuel Gomes do Rosario na-
tural de Braga, Portugal, es-
poso da senhora Madalena 
Abreu. Deixa na dor sua es-
posa seu filho Rubio Rosario 
(Lúcio Dominguez), seu neto 
Mathys, sua neta Maëva, fa-
miliares e amigos. 
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020 
das 17h às 20h. Haverá uma liturgia da palavra às 19h 
na capela. Os seus restos mortais serão transladados 
para Portugal. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

RESTAURANT JANO
Empregado ou 

empregada de mesa 
e busboy/busgirl, waiter
Tempo inteiro ou parcial 

Contactar Fernando
514-449-5717
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F1: Max Verstappen Vence Impecávelmen-
te o Gp Do 70 Aniversário Da F1

F1: Portimão Recebe a Fórmula 1

Já não era sem tempo! Vinte e quatro 
anos depois, a F1 volta a Portugal. 
Não ao Estoril como nos outros velhos 

tempos, mas sim, ao novo Autódromo Interna-
cional do Algarve em Portimão nos dias 25 de 
outubro e o interesse do público uma vez po-
derem assistir a corrida entre 40 a 60% foi de 
tal ordem que o site do autódromo do Algarve 
entrou em pânico e foi mesmo abaixo com tan-
tos pedidos ao mesmo tempo para comprarem 
os bilhetes de ingresso.
Evidentemente que também nós ficamos con-

tentes com a notícia, Fizemos várias tentativas 
para obtermos sempre as últimas chegamos a 
contactar directamente o reconhecidíssimo jor-
nalista português da Fórmula 1, Luiz Vasconce-
los, que sempre nos vinha dizendo “mais certo 
será Portugal que o Canadá” e tinha razão ami-
go Luiz. Esperemos agora que verdadeiramen-
te seja para continuar pois PORTUGAL, não 
somente tem condições para receber este fabu-
loso circo da F1, possuindo um dos melhores 
circuitos do mundo, como merece um lugar no 
Calendário.

Mas vejamos o composto deste Autódromo In-
ternacional do Algarve. Localizado na fregue-
sia da Mexilhoeira Grande, em Portimão abriu 
as competições nacionais e internacionais em 
2008 tem como comprimento à volta 4,692Km 
e em termos de viragens conta com 18. Serão 
precisas 66 voltas para se atingir os 308,877 km 

oficiais para uma corrida da Fórmula 1.
Esta será então a 1030ª edição de corridas fei-

tas desde 1950 no Campeonato do Mundo da 
Fórmula 1 e o décimo sétimo Grande Prémio 
de Portugal a contar para um campeonato do 
Mundo da Fórmula 1.

Quando todos espera-
vam Lewis, apareceu 
o Bottas a conquistar 

a tão desejada pole position 
para o Grande Prémio do 70º 
Aniversário fazendo a sua 

melhor volta em 1.25.154 e ficando o seu com-
panheiro de equipa apenas a 0.063 seg. “adoro 
quando tudo corre bem e encantado de pilotar 
esta máquina”, disse Bottas. 
O terceiro foi nem um nem outro que Hulken-

berg que veio substituir Sergio Perez, na Racing 
Point ele que, foi testado positivo ao COVID 19 
e o qual se encontra em isolamento. Caso curioso 
Hulkenberg esteve 252 dias sem pilotar um mo-
nolugar da Fórmula 1 e longe de pensar voltar esta 
época. “Vê-se no meu sorriso, como estou feliz 
não é verdade”, disse o piloto da Racing Point em 
entrevista a Paul di Resta.
A equipa Racing Point, e isto depois de um pro-

testo feita pela RENAULT, quanto a ilegalidade 
no sistema de travões e de ter usado peças do 
Mercedes de 2019 actual fornecedor de motores 
para a Racing Point, a FIA acabou por aceitar o 
pedido da Renault e multou a Racing Point em 
400 000$ Euros e 15 pontos de penalidade no 

Campeonato de Construtores. Evidentemente que 
a Racing Point recorreu da decisão. “Estou verda-
deiramente irritado e zangado com o resultado do 
protesto e com a posição das outras equipas, tais 
como Renault, McLaren, Ferrari e Williams”, dis-
se Lawrence Stroll, proprietário da equipa.
Domingo, cá estamos e no mesmo circuito que 

estivemos a semana passada, desta feita, para fes-
tejar o 70º aniversário do primeiro Grande Prémio 
da Fórmula 1, este acontecendo a 13 de maio de 
1950 e tendo como piloto vencedor Giuseppe Fa-
rina.
Com uma largada extraordinária, defendendo-se 

muito bem do seu companheiro de equipa Lewis 
Hamilton, Bottas agarra os comandos da prova en-
quanto Vettel perde completamente o controle do 
seu Ferrari uma vez o alemão ter subido aos corre-
tores da pista. “Não sei mesmo o que aconteceu”, 
disse Vettel. Hulkenberg Racing Point perde um 
lugar mas Lance Stroll, ganha dois ultrapassando 
impecávelmente Daniel Ricciardo, Renault.

A 14 volta Bottas, Mercedes troca para pneus 
duros enquanto Max Verstappen, Red Bull exer-
ce uma forte pressão sobre Hamilton, Mercedes 
o qual duas voltas mais tarde entra também aos 
pits, calçando pneumáticos de goma dura. Roda-
das estavam 43 voltas e Verstappen assume os co-
mandos da prova. A três voltas do final Hamilton 
com o aileron aberto ultrapassa Valtteri Bottas e 
coloca-se em segundo, deixando a terceira mar-
cha do pódio para Bottas.

Com apenas uma troca de pneus Charles Le-
clerc, Ferrari foi o quarto. Alex Albon Red Bull,  
Lance Stroll, Racing Point, Nico Hulkenberg, Ra-
cing Point, Esteban Ocon, Renault, Lando Norris, 
McLaren e Daniil Kvyat, Alpha Tauri foram os 
dez primeiros a receberem a quadriculada.
Daniel Ricciardo largando em quinto e quando 

tentava lutar pelo nono lugar na corrida, encostou a 
Carlos Sainz, McLaren e caiu para fora da zona de 
classificação. Numa tentativa de ir buscar a volta 
mais rápida, a Racing Point chamou Hulkenberg 
para calçar pneus macios, (a sua terceira paragem) 

mas o jovem recrutado pela equipa não foi capaz 
de obter esse extra ponto, perdendo o seu 6º lugar 
a favor do companheiro, Lance Stroll.
Mesmo assim Hulkenberg foi categórico “pen-

so que não poderia chegar ao fim com aqueles 
pneus”, disse à Sky Sports F1. Quanto a Alfa Ro-
meo e a Williams, conheceram um fim de semana 
desastroso sendo os Williams os lanternas verme-
lhas na corrida. Kimi Raikkonen terminou em 15 
a frente do Haas de Romain Grosjean.
Verstappen no final da corrida disse: “estou ex-

tremamente feliz com este resultado, fizemos uma 
boa estratégia, que resultou impecávelmente, esti-
ve sempre em controlo da corrida. Agora só temos 
que nos focar em Barcelona no próximo fim de 
semana”.
Na outra série, ou seja a FÓRMULA E (eléc-

trica) António Félix da Costa é o novo Campeão 
2020, depois de ter terminado a corrida atrás do 
seu companheiro de equipa Jean-Éric Vergne na 
grande final em Berlim. “É nosso o título Mun-
dial”, disse Félix da Costa. 
Próximo encontro no Grande Prémio da Espa-

nha.
RESULTADOS FINAIS
1- Max Verstappen, Red Bull
2- Lewis Hamilton, Mercedes
3- Valtteri Bottas, Mercedes
4- Charles Leclerc, Ferrari
5- Alexandre Albon, Red Bull
6- Lance Stroll-Racing, Point
7- Nico Hulkenberg, Racing Point
8- Esteban Ocon, Renault
9- Lando Norris, McLaren
10-Daniil Kvyat, Alpha Tauri

HÉLDER DIAS
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     1ª Mão     2ª Mão 
Eintracht Frankfurt (0-4) FC Basel  0-3       0-1
Basaksehir (1-3) FC Kobenhavn  1-0       0-3
LASK Linz (1-7) Man. United  0-5       1-2
Olympiacos (1-2) Wolverhampton  1-1       0-1
Rangers (1-4) Bayer Leverkusen  1-3       0-1
Wolfsburg (1-5) Shakhtar Donetsk  1-2       0-3
Internazionale - Getafe  2-0       ANU
Sevilla - Roma  2-0       ANU

 1ª Mão 2ª Mão
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG    2-1    0-2
Atlético Madrid (4-2) Liverpool    1-0    3-2 (a.p.)
Atalanta (8-4) Valencia    4-1    4-3
Tottenham (0-4) RB Leipzig    0-1    0-3
Chelsea (1-7) Bayern München    0-3    1-4
Napoli (2-4) Barcelona    1-1    1-3
Lyon (2-2) Juventus    1-0    1-2
Real Madrid (2-4) Manchester City    1-2    1-2

OITAVOS-DE-FINAL

OITAVOS-DE-FINAL

FINAL
11-08-2020 Portland Timbers  20:30  Orlando City

MEIAS-FINAIS
06-08-2020 Philadelphia Union  1-2  Portland Timbers
07-08-2020 Orlando City  3-1  Minnesota United

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Nico Gaitán no Sp. Braga
Nico Gaitán é oficialmente jogador do 

Sp. Braga: o clube minhoto anunciou 
a contratação do argentino através 

das redes sociais. Gaitán, recorde-se, estava 
livre depois de terminar contrato com o Lille.
O esquerdino assinou por uma época, com mais 

um ano de opção. Mas esta não foi uma oficiali-
zação qualquer: o Sp. Braga não olhou a meios 
para anunciar o jogador em grande estilo, ten-
do feito uma grande produção, através da qual 
compara Gaitán com o mítico filme Top Gun. O 
argentino surge assim a pilotar um avião, a andar 
de mota, a olha para uma pista de aterragem.
Provavelmente a melhor produção de sempre 

do futebol português e que pode ser vista no ví-
deo associado a esta peça.
Gaitán chega a Braga com 13 títulos na carreira 

– três Ligas Portuguesas, uma Taça de Portugal, 
cinco Taças da Liga, uma Liga Europa, uma Su-
pertaça de Portugal, uma Liga Argentina e uma 

Recopa Sudamericana.
Formado no Boca Juniors, o esquerdino passou 

depois por Benfica, Atlético de Madrid, Dalian 
Pro, Chicago Fire e Lille. (Maisfutebol)

Rangers Ganham a loteria e ao mesmo
tempo vai escolher Alexis Lafrenière

Nos últimos anos todos sabem que o 
hóquei é diferente do futebol. O mer-
cado dos jogadores no hóquei é só 

para quem não tem contrato e ponto final e 
não podes comprar ninguém. 
A Liga Nacional de Hóquei em 

patins controla tudo, os jovens 
que quer entrar nesta liga deve 
ser escolhido e contratado de uma 
maneira organizada e não há con-
tratos de 55 milhões ou 350 mi-
lhões para um jovem, o melhor 
que possa ter é de 1.07 milhão 
para o primeiro ano. E, depois se 
tudo está bem organizado ele pode 

receber um bom contrato,... tal como Auston 
Matthews de Maple Leafs de Toronto que tem 
um máximo que um jogador pode receber, que 
é 11,634,000$ americano.

Este ano a loteria foi para o Ran-
gers de New York que vai escolher 
um grande jogador que merece 
tudo porque ele ganhou tudo nos 
júniores.
Os Canadiens continuam na sua 

caminhada para a Taça Stanley, 
vão jogar contra os Flyers de Phi-
ladelphia. Vamos ver se eles vão 
ir longe nesta série que vai iniciar 
quarta-feira às 20h.

12-08-2020 Atalanta 15:00   Paris SG
13-08-2020 RB Leipzig 15:00   Atlético Madrid
14-08-2020 Barcelona 15:00   Bayern München
15-08-2020 Man. City 15:00   Lyon

QUARTOS-DE-FINAL

QUARTOS-DE-FINAL
11-08-2020 Shakhtar Donetsk 4-1 FC Basel
  Wolverhampton 0-1 Sevilla

10-08-2020 Internazionale 2-1 Bayer Leverkusen
  Manchester United 1-0 (a.p.) FC Kobenhavn

MEIAS-FINAIS
16-08-2020 Sevilla 15:00 Manchester United

17-08-2020 Internazionale 15:00 Shakhtar Donetsk

Bruno Fernandes leva Man Utd
às meias-finais após prolongamento

Num confronto entre dois jogadores 
portugueses, o Manchester United 
de Bruno Fernandes levou a melhor 

sobre o Copenhaga de Zeca, 
com o médio da equipa ingle-
sa a ser a figura da partida.
Só no prolongamento e da mar-

ca dos onze metros os red devils 
conseguiram levar a melhor so-
bre uma supercompetitiva equi-
pa dinamarquesa, vencendo por 
1-0, graças a um golo de Bruno 
Fernandes de penálti. A primeira parte do jogo 
ficou marcado por um penálti assinalado a favor 
do Manchester United, que seria depois anulado 
por fora de jogo de Maguire no início da joga-

da, que o fiscal de linha assinalou de imediato. 
E mesmo a fechar a primeira parte, Greenwood 
marcou para o conjunto inglês, mas desta vez 

foi o VAR a detetar um ligeiro 
adiantamento do jovem avança-
do, de 18 anos. A segunda parte 
foi mais interessante, com am-
bas as equipas a soltarem-se da 
pressão de a decisão se jogar em 
apenas uma mão. Houve opor-
tunidades para ambos os lados, 
o Manchester United voltou a 

ter um golo anulado e Bruno Fernandes esteve 
muito perto de marcar, mas a bomba disparada 
de muito longe acertou em cheio no poste.
(Maisfutebol)

Real Madrid devolve Areola ao PSG

O Real Madrid anunciou esta terça-
-feira, através de um 
comunicado, que deu 

por encerrado o empréstimo 
de Alphonse Areola, pelo que 
o guarda-redes está de re-
gresso ao PSG.
Recorde-se que Areola che-

gou ao Santiago Bernabéu 
como moeda de troca pela 

transferência se Keylor Navas para o PSG, sen-
do cedido por um ano, sem op-
ção de compra. O guarda-redes 
fracês fez apenas nove jogos 
com a camisola merengue, dis-
tribuídos por três na Taça do 
Rei, quatro na Liga Espanhola 
e dois na Liga dos Campeões, 
sendo agora devolvido à proce-
dência. (Maisfutebol)
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Fui sempre muito bom na construção, mas, 
depois, tive problemas com os meus funcio-
nários. Eu concentrei-me no trabalho e negli-
genciei a minha família, eu estava perdido no 
trabalho. A minha esposa tinha mudado mui-
to, eu era muito indiferente, tal como os meus 
2 filhos. Eu fui ver o XAMÃ e nós realmente 
visualizamos que por inveja eles estavam nos 
fazendo um trabalho de MAKUMBA para nos 
separar e nos ver em ruínas. UM GRANDE 

OBRIGADO AO XAMÃ por recuperar a minha paz e tranquilidade.
MARCOS PEREIRA

Há mais de 2 anos procuramos ajuda sem re-
sultados. Minha esposa estava doente o tempo 
todo, doía tudo, até os médicos não puderam, 
até o último recurso que veio com o GRANDE 
XAMÃ e nos libertámos de uma influência ne-
gativa que estava bloqueando a saúde da mi-
nha esposa. Para mais tratamentos, não melho-
rei até que o XAMÃ definitivamente ajudasse a 
curar. 

PEDRO E ALINA

Depois da viagem do meu marido comecei a no-
tar uma mudança em ele. A nossa relação nun-
ca foi como antes, eu ligava para ele e ele não 
me respondia. O meu coração estavam em mil 
pedaços. Fui visitar o MESTRE e, através de um 
estudo, podemos confirmar que havia uma mu-
lher que tentava roubar sua vontade. Ela estava 
tentando dominá-lo até que o mestre me ajudou 
a recuperá-lo. OBRIGADO. 

ANA BALBINA

O meu problema com álcool me levou a per-
der minha família, mas era algo incontrolável. 
Felizmente, cheguei ao XAMÃ que me fez uma 
desapropriação e um alinhamento de energias 
e graças a ele pouco a pouco deixei a bebida. 
Minha esposa estava disposta a me aceitar de 
volta em casa quando eu estava 100% recupe-
rado. MUITO OBRIGADO POR TUDO O QUE 
FIZESTE PARA MIM. PABLO DIOMANTE

QUANDO CHEGUEI AO XAMÃ, EU ERA 
UM VERDADEIRO DESASTRE. Meu marido 
estava se perdendo no alcool, ele era muito 
irresponsável na casa e ele se tornou muito 
rude. Doeu-me que as crianças o vissem na-
quele estado, porque ele queria uma boa edu-
cação para eles. Felizmente, o XAMÃ realizou 
alguns rituais de cura e renascimento para 
devolver paz e sanidade a ele e me sinto mui-
to feliz e satisfeita.

Meu nome é EDDIE PEREIRA e eu vim ao XAMÃ 
INDIANO porque na minha tenra idade eu estava 
perdendo vitalidade em minha parte íntima. 
Às vezes eu estava bem e às vezes eu não po-
dia ter intimidade com a minha namorada. Eu 
vim e abençoei DEUS porque minha ex estava 
fazendo coisas más para mim para me ver mal. 
Agradeço ao meu Deus tanto por me guiar e me 
ajudar a acertar as coisas. OBRIGADO.


