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QUASE 40 MIL RECUPERADOS EM PORTUGAL. SURTO EM LAR DE ODIVELAS
O boletim epidemiológico sobre a evolução da pandemia de Covid-19 divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) deu conta de 214 novos casos de infeção e mais
cinco mortes nas últimas 24 horas. Em termos acumulados, Portugal contabiliza 54.448 casos de contágio e 1.784 óbitos. Foram registados mais 135 recuperados, o que aumentou
o total de recuperações para 39.936. António Costa saiu hoje em defesa de Ana Mendes Godinho, após as críticas face às declarações da ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, que admitiu não ter lido o relatório sobre o surto de coronavírus no lar de Reguengos de Monsaraz. O primeiro-ministro disse que “não vale a pena pedirem a
demissão de um membro do Governo porque quando não tiver confiança [num ministro], resolvo o problema”. Foi detetado um surto na Casa de Saúde
e Repouso da Amoreira, na Ramada, em Odivelas, segundo a TVI24. 71 pessoas testaram positivo para a Covid-19: 37 utentes e 34 funcionários.
CRÓNICA

O CROCODILO QUE ACABOU EM LONTRA
JOSÉ MARIA CARDOSO

O

Superior Provincial

bicho teria entre quatro
e seis metros e pesaria
cerca de meia tonelada.
Igualzinho aos do Nilo, disseram
os rapazes. Tinha sido visto na
margem, não se sabe bem se a palitar os den-

tes ou a limar as unhas, mas é mais provável
que estivesse a coser os botões do casaco porque nas águas frias do Douro, bicho do Nilo,
não anda sem agasalho.
Mas que foi visto, foi! Que estava ali, estava! E,
palavra de honra, eu fique aqui ceguinho, se isso
não é verdade.Os espanhóis pegaram logo no
maior anzol que havia em Espa-nha e meteram
ao rio a Armada Invencível. Nós, os portugueses,
começámos a aquecer as forjas e a bater o ferro
nas bigornas, para os necessários arpões, não fosse o egípcio bicho vir por aí, Douro abaixo até ao
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Porto, e ter vontade de comer tripas na Ribeira.
Mas, ao estudar melhor os vestígios deixados na
esplanada onde teria estado, chegou-se depressa
à con-clusão que, a ser réptil, não passaria de um
lagarto e o mais certo era ser lontra. A pelagem
encontrada junto aos restos do peixe não seria,
com certeza, de ele ter limpado os bigo-des no
fim da ceia.Já por aqueles lados se tinham visto
gi-gantes onde, afinal, só havia moinhos. O feroz crocodilo seria, na realidade, uma simpática
lontra.É assim a vida: quantas vezes proje-tamos
com dimensões de crocodilo para acabarmos por
ter só do tama-nho de lontra? É assim nos nossos
projetos pessoais; é assim na família sonhada; é
assim, quando almeja-mos vinte para podermos
atingir dez. A realidade vai fazendo diminuir os
sonhos, mas isso não tem mal. O importante é
termos sonhado. É o sonho que eleva a vida da
apatia do chão. A isto chama-se otimismo, empreendedorismo, resiliência. Pior seria se, ao
fim de um dia, se depois de um ano, se ao fim
da vida, nos déssemos conta que nem croco-dilo
nem lontra. Sonhemos grande e alto, que só o
chão nasceu para ficar onde está.
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A bipolarização, uma sociedade civil refém
JORGE CORREIA

N

os tempos que correm
espalha-se um conceito radicalizante associado à postura que devemos
ter enquanto sociedade, e em
particular, como membros

de sociedade.
Uma das coisas que mais me agrada em democracia é o facto de permitir muitas soluções,
muitas alternativas à abordagem a um problema, por vezes até de mais, pois permite inclusive que os erros do passado regressem e insistam
a sua presença na sociedade.
As filosofias políticas de outrora, que pretenderam em tempos passados resolver os problemas das sociedades, são fruto da mentalidade e
das circunstâncias daqueles tempos idos onde a
miséria, o atraso e mesmo o analfabetismo era
reinante.
À ignorância juntava-se o oportunismo de pretensos salvadores que criaram, desenvolveram e
implementaram sistemas políticos que se verificaria mais tarde serem tão ou mais nefastos que
os próprios problemas que pretendiam resolver.
Neste campo podemos situar as filosofias das
chamadas “extrema esquerdas” e “extremas direitas”.
O que para nós é hoje “extremo”, na sua génese
não eram mais do que novidades, criações que
muito prometiam mas que nada viriam a concretizar de forma positiva. Ambas as vertentes,
fundamentalistas por natureza, são contrárias ao
princípio democrático que por natureza não dá
razão total a nenhuma fação, mas antes promove a revisão das experiências e a possibilidade
de escolha da solução certa e equilibrada.
Não nos iludamos, estes “extremos” são como
irmãos desavindos que se alimentam mutuamente.
Não podem viver um sem o outro, e se deixam
de encontrar o seu “irmão”, procuram recriá-lo
promovendo circunstâncias que levem outros
indivíduos a assumir esse papel do irmão desavindo.
Estes “extremos” são assim donos de uma solução só deles, a qual eles insistem e persistem
em aplicá-la aos outros, desconhecendo o princípio democrático de que não há dois indivíduos
exatamente iguais, que todos temos as nossas
individualidades que necessitam de alguma liberdade para se desenvolverem e serem felizes.

Estes “extremos” esforçam-se por categorizar
tudo e todos: ou és fascista ou és comunista; ou
és liberal ou és racista; ou és conservador ou és
socialista; ou és de esquerda ou és de direita; ou
és pacifista ou és belicoso!
Há sempre um “nós” e eles antagonistas, bipolarizado, estreito na sua visão do mundo e do
ser humano, consequentemente pobre na sua
análise e nas soluções que exprime e pretende
implementar.
Querem um exemplo? Em conversa com cidadãos dos EUA, que nunca viajaram para fora,
nas discussões políticas chegava quase sempre
invariavelmente a ser chamado de socialista, ou,
como Europeu, oriundo de “países socialistas”.
Com cidadãos lusitanos cheguei a ser chamado quase de fascista por uns, de socialista por
outros!
Qual é o ponto da questão? A sociedade está a
ficar refém de dois polos extremados, mas ultrapassados e obsoletos, com visão destorcida da
realidade, de correntes políticas que já deveriam
ter perecido há muito. Não é, portanto, de estranhar que vejamos em Portugal nova insistência
acerca da discussão do racismo, depois do episódio, ainda por explicar, de emails anónimos
enviados a várias deputadas e dirigentes de associações contra o racismo. Antes que se prove
a origem e o móbil destas mensagens odientas,
e consequentemente condenáveis, voltou à praça pública a discussão sobre o racismo em Portugal. E porquê? Porque os destinatários destas
mensagens odientas não tinham outra forma de
reagir a não ser criar o problema que é a imagem oposta daquilo que pretendem defender. É
como os irmãos desavindos, se um dos irmãos
desaparece, o outro fica como que no vazio porque não encontra o seu polo de oposição.
Desta forma o racismo é um problema eterno,
jamais se resolverá porque os pretensos solucionadores precisam sofregamente do racismo
para existirem. Não me interpretem mal, o racismo, sobre qualquer forma, mais ou menos
disfarçada, é condenável. Ações racistas ou discriminatórias de qualquer natureza devem ser
sempre debeladas à nascença, como uma erva
daninha que corrói a sociedade.
Mas o racismo é uma manifestação de intolerância, e esta pode manifestar-se sobre variadíssimas formas: contra a nacionalidade, contra
a cor da pele, contra a etnia, contra a religião,
contra a orientação sexual, contra a forma de
vestir, contra a forma de falar, contra a famí-

lia de origem, contra o simples facto de se usar
óculos.
É sim contra a intolerância, contra o orgulho
ferido pelo complexo de inferioridade, que os
movimentos políticos, a sociedade e seus líderes, se devem movimentar, esclarecendo antes
os indivíduos, tentando perceber o que nestes
indivíduos causa a descriminação.
A sociedade, que reconhece o problema, deve
intervir na sua raiz fundamental, principalmente os mais moderados, de forma a situarem exatamente o problema na sua vertente real sem
deixarem a sociedade ser capturada por propaganda, reações e determinações de grupos extremos que pretendem digladiar-se numa inútil
e inconsiderada luta fratricida.
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Política direcionada para a felicidade coletiva
ANTÓNIO PEDRO COSTA

E

stamos em plena época
de inaugurações com
atos oficiais, em que
os governantes se desdobram
em cortar a fita em todos os
recantos destas ilhas com
grandes ou pequenas obras, o que é próprio
destes períodos, apesar de constituir uma forma encapotada de campanha eleitoral, para
umas eleições que não se sabe para quando serão, dado que Marcelo Rebelo de Sousa teima
em não anunciar a sua data.
Como é habitual, no período antecedente à data
das eleições, também se começam umas obras,
anunciam-se uns concursos, lançam-se umas pri-

Quarentenas
HÉLIO B. LOPES

P

ortugal é um país repleto de interesse. É
um interesse vasto,
constituído por uma multiplicidade de caraterísticas
deveras singulares, envolto
em belezas diversas, simpatia esfusiante, boa
vontade transparente e facilmente projetada, uma História muitíssimo rica, antiga, espraiada pelas sete partidas do mundo, mas
onde também estão presentes defeitos.
O pior destes defeitos, de um modo quase indiscutível, é a inveja. Uma caraterística que
determina que o português, em geral, não faça
nem deixe fazer, invariavelmente preferindo nivelar por baixo. E depois a tendência, quase feita um prazer, de violar as normas estabelecidas,
assim se materializando o nosso histórico desenrascanço. Pois, num dia destes, foi-nos dado
assistir às sucessivas decisões de um tribunal de
Ponta Delgada, logo secundada por uma outra
do Tribunal Constitucional, mas em que, num
ápice, os líderes das duas Regiões Autónomas
quase passaram um atestado de falta de bom sendo ao conjunto dos juízes por quem passaram as
diversas decisões. Explicou-me em tempos José
Hermano Saraiva – a mim e a mais três colegas do Técnico –, no seu gabinete ministerial do
Campo dos Mártires da Pátria, que a lei só é lei
se não admite exceções. E tinha, como se sabe,
toda a razão. Mas faltou surgir a III República,
já com o seu apregoado Estado Democrático de

meiras pedras ao redor dos Açores, dando a sensação que agora é que vão avançar, anúncios de
que tudo vai iniciar-se logo no mês seguinte ao
ato eleitoral, porque o que é prometido é devido.
Depois é o que sabe, pois a democracia tem
disto e todos nós já sabemos o que a casa gasta:
esmorece o ímpeto concretizador, começarão as
naturais demoras, surgirão as dificuldades, avançarão a seu tempo algumas das obras prometidas
e cancelar-se-ão outras. Desconhecendo-se ainda
a data do escrutínio, anda, no entanto, pelos ares
um forte cheiro a eleições. Com um indisfarçado nervosismo e forte ambição, os partidos já se
encontram a olear as respetivas máquinas de propaganda, inundando-nos por uma avalanche de
mensagens empolgantes, recheadas de promessas
irrealistas. Neste período antecedente, será útil
Direito, para se verem surgir leis, ou tentativas
de leis, destinadas a atingir uma só pessoa. Vimos isto, muito recentemente, ao redor do atual
Presidente do Banco de Portugal. Como por
igual recordamos bem, também Pedro Passos
Coelho viu no Tribunal Constitucional, a dado
momento, um escolho em face da sua governação, chegando mesmo a questionar, publicamente, a vantagem em repensar o modo de escolha dos juízes daquele Tribunal. E não faltam,
por igual, medidas da Justiça que se mostram
fortemente suspeitas de irem para lá do que se
estipula na lei, sempre, naturalmente, em nome
de um bem maior, ou de algum tipo de imperativo. Esta última situação foi, precisamente, a
que teve lugar na Região Autónoma dos Açores,
ao redor da determinação de quarentenas, à luz
de uma mensuração operada por quem, nos termos constitucionais, não tem poder para assim
proceder. E então? Ah, os tribunais estão mal,
os governantes regionais é que estarão corretos
(no seu erro). Mas como não teria de ser assim,
se Miguel Albuquerque, à semelhança de Rui
Rio, até defende uma aproximação ao Chega,
porque assim teria também procedido Francisco
Sá Carneiro com o CDS com que construiu a
AD?! Aparentemente, Albuquerque ainda não
se terá dado conta do que está hoje a passar-se
no mundo, e de como era vivida a democracia
no tempo de Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Ribeiro Teles e Medeiros Ferreira. E depois, será
que um convite de Donald Trump a um político português, para aquele sua convenção em
Jacksonville que já não vai ter lugar, não lhe diz
nada? Se fosse consigo, também aceitava?

fazermos uma reflexão aturada em relação à nossa realidade política, contribuindo para que esta
seja uma atividade nobre. Já Aristóteles, o grande filósofo grego, entendia que a política é uma
ciência, direcionada à polis, em que a ética deve
estar preocupada com a felicidade individual do
homem e a política propriamente dita direcionada
para a felicidade coletiva. O objetivo principal da
atividade e prática políticas deveria ser a promoção do bem-estar dos cidadãos.
No entanto, nos últimos tempos, o povo tem vindo a demonstrar uma certa repugnância pelos partidos e pela atividade política, porque muitos dos
seus atores não passam, muitas vezes, de interesseiros e não vêm a política como supremo objetivo da felicidade humana, como atesta a primitiva
filosofia aristotélica. Por outro lado, as excessivas
promessas eleitorais fazem com que muitos cidadãos já se encontram vacinados e fartos de serem
desiludidos, em virtude de, após o ato eleitoral,
alguns políticos se encerrarem nos seus gabinetes,
só dando importância ao povo apenas durante as
campanhas eleitorais. É por isso que vão cortando os laços com aqueles que lhes deram o voto,
promovendo o afastamento da política e do dever
de votar. Muito legitimamente o povo interroga-se para quê ir às urnas, se após as eleições, as
promessas eleitorais proclamadas se esvaziam.
Fala-se muito da reforma do sistema eleitoral que
não tem servido para aprofundar a relação direta
entre eleitores e eleitos e esta seria uma boa ocasião para, com serenidade, ir-se lançando alguma
reflexão no sentido de se tentar uma reabilitação
da política. Só deste modo se poderá lutar contra
os populismos, que se alastram cada vez mais e
também se os políticos servirem desinteressadamente os cidadãos, pelos quais foram eleitos.
Perante a degradação geral da política e dos políticos, procuremos inspiração nas palavras do Papa
Francisco, uma voz respeitada pela sua lucidez e
profundidade de pensamento, em relação à vida
política, em que para ele a política deve ser considerada como um elevado grau de caridade, sendo bem executada, na justiça e na transparência
democrática. É de louvar os inúmeros políticos
honestos e competentes, que abraçam as causas
e estão por missão na gestão dos bens públicos.
A atividade política é altamente nobre, só que a
desilusão com os políticos e as políticas tem sido
mais que muita. Por isso, devemos apoiar os mais
competentes, os mais verdadeiros, os melhores
entre os melhores, para assim se manter acesa
a esperança num futuro melhor e mais risonho,
principalmente para os vindouros.

Mercredi, le 19 août 2020

O meu nome é MARIA PEREIRA, dou este meu testemunho porque a minha vida mudou completamente desde que visitei o PODEROSO XAMÃ. A minha
vida estava insuportável. O meu marido era viciado
no álcool e era muito indiferente e irresponsável com a
família. Ultimamente, ele não voltava para casa para
dormir. Ele foi muito ruim. Eu já quis divorciar-me
até que um amigo me recomendou o XAMÃ e graças
ao seus PODEROSOS RITUAIS, o meu marido deixou o álcool e pediu
para perdoar-lhe por nos abandonar todo este tempo. Hoje, estamos felizes e unidos novamente. DEUS TE ABENÇOE MESTRE!
Obrigado, PODEROSO XAMÃ, porque não sei o que teria feito se DEUS não tivesse colocado o XAMÃ no meu
caminho. Minha vida foi uma catástrofe, sofria com fortes
dores nos ossos que aos poucos iam me fazendo perder a
mobilidade nos dedos e nas pernas. Ele tinha medo de ser
deficiente porque estava piorando cada vez mais. Quando
cheguei onde o XAMÃ andava de muletas. Depois da primeira CERIMÓNIA DE CURA comecei a andar sem ajuda das muletas
e hoje posso dizer que o XAMÃ ME CUROU E É POR ISSO QUE O
RECOMENDO. ROBERTO DA MOTA.
Eu estava quase a perder a minha família por causa
de uma mulher que veio trabalhar com o meu marido. Desde que ela chegou, o meu marido começou a
mudar muito, por causa de tudo ele brigava comigo
e me tornava um problema. Fui ver o XAMÃ porque
achei que ele era infiel, e quando o XAMÃ olhou a
foto do meu marido, imediatamente me mostrou a
BRUXA e mostrou-me o que ela estava a fazer para nos separar, saiu
muito TERRA E ÁGUA NEGRA. Graças aos PODEROSOS RITUAIS
do XAMÃ, o meu marido voltou a ser como era antes e aquela mulher
definitivamente deixou as nossas vidas. ANÓNIMO
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Sempre fui um homem muito saudável, mas de
repente adoeci e fiquei preso na cama. Passei 5
longos meses no hospital, sem um diagnóstico claro porque os médicos não conseguiam encontrar
o que se passava com esta doença. O meu corpo
todo estava cheio de algum tipo de alergia, coçava
muito, não havia nada que pudesse tirar a sensação de coceira que eu tinha. Dias depois comecei a ter febre e comecei
a perder as forças. Cada dia que passava eu piorava. Até que a minha
esposa foi consultar o XAMÃ e através de ERVAS E RITUAIS MILAGROSAS, e fiquei curado. Eu o recomendo por causa dos seus resultados rápidos! MARIO GOMES.
Algum tempo atrás, tive problemas íntimos. Cada
vez que eu tentava ficar com minha esposa, não
conseguia, havia algo que nos bloqueava. Consultei o médico e ele me disse que estava tudo bem,
mas mesmo assim ele prescreveu um viagra, mas
não funcionou para mim. Experimentei vários outros medicamentos que me foram recomendados,
mas também nada funcionou. Até que fui visitar o
XAMÃ através de uma RITUAL SEXUAL, a minha força e vitalidade
voltaram. Obrigado professor. ANÓNIMO
O meu marido me deixou por outra mulher. Ele havia mudou muito comigo, e de repente eu saí de casa
e me tornou-se a ser o meu pior inimigo. Bloqueiou-me de todos os lados e enviou-me os papeis para
o divórcio. Desesperado, fui consultar o XAMÃ e
através de uma AMARRAGEM ETERNA, o amor,
o interesse e o desejo em mim voltaram a despertar. No 3º dia ele me ligou arrependido e pediu perdão. Não há como agradecer o que o XAMÃ fez por
mim. Eu sempre serei grato. ANÓNIMO.
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EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 19 de
agosto, Dia Mundial da Fotografia e Dia Mundial da
Ajuda Humanitária:
1548 - Data provável da morte do escritor português
Frei Heitor Pinto.
1631 - Nasce o poeta inglês John Dryden.
1859 – É estabelecido o Tribunal de Contas, no reinado de D. Pedro V.
1881 - Nasce o compositor romeno George Enescu.
1910 - Crepúsculo da Monarquia. O Governo português coloca em prevenção as forças armadas, dizendo temer um movimento revolucionário da oposição.
1917 - Quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima,
nos Valinhos, local próximo de Aljustrel, a aldeia dos
três Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A
13 de agosto, os três Pastorinhos encontravam-se detidos pelo administrador de Ourém.
1934 - Após a morte do presidente alemão Hidenburgo, Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e autodesigna-se Fuhrer.
1936 - Guerra Civil de Espanha. O poeta e dramaturgo
andaluz Frederico García Lorca, 38 anos, é fuzilado
pelas forças nacionalistas do ditador Francisco Franco, junto à Fonte das Lágrimas, nos arredores de Granada.
1942 - II Guerra Mundial. Tropas canadianas, apoiadas por forças francesas, norte-americanas e inglesas, atacam Dieppe. A experiência será vital para o
Desembarque na Normandia, dois anos depois.
1948 - Campanha do general Norton de Matos à Presidência da República Portuguesa, como candidato da
Oposição Democrática. A polícia cerca a sua casa e
prende os participantes numa reunião.
1946 - Nasce William Jefferson Clinton, Bill Clinton,
presidente dos EUA de 1993 a 2000.
1954 - Os dirigentes do Movimento Nacional Democrático Ruy Luís Gomes, Virgínia de Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Lobão Vital são presos pela
PIDE.
1960 - Guerra-fria. Um tribunal de Moscovo condena
o piloto norte-americano Francis Gary Powers a dez
anos de prisão por espionagem.
1965 - O tribunal de Frankfurt condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.
1991 - Tentativa de golpe de Estado na URSS, contra
Mikhail Gorbachov, pelos comunistas da “linha dura”.
Gorbachov é detido na casa de férias na Crimeia, na
véspera da assinatura do Tratado da União. Boris Ieltsine lidera a resistência.
1995 - Morre o compositor francês Pierre Schaeffer,
pioneiro da chamada “música concreta”, poucos dias
depois de completar 85 anos.
1996 - Morre, com 86 anos, Vera Lagoa, Maria Armanda Falcão, jornalista, primeira locutora de continuidade
da RTP em 1956, ex-diretora do semanário O Diabo.
1999 - Morre, aos 59 anos, o guitarrista britânico Johnny Byrne, Johnny Guitar.
2002 - Morre, com 78 anos, o escultor espanhol Eduardo Chillida.
2003 - Ataque à ONU em Bagdad. Um atentado suicida com um camião armadilhado contra a sede da
ONU no Iraque faz 23 mortos, entre os quais o representante do secretário-geral da organização no país,
o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Mais de
cem pessoas ficam feridas.
2005 - Morre, com 55 anos, Marjorie “Mo” Mowlam, dirigente trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora do acordo de paz de 1998.
2007 - A primeira estação europeia de alerta de tsunamis, o Geostar, é instalada no fundo do mar, a 150
quilómetros do Algarve.
2009 - A sul-africana Caster Semenya, de apenas 18
anos, vence a final dos Mundiais de Atletismo de Berlim, rodeada de polémica sobre a sua feminilidade.
2012 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede
ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para
terminar a “caça às bruxas” contra o seu “site” na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada de Londres, onde se encontra refugiado.

Graciano Valente

pação na viagem do navio Creoula, no acolhimento de estudantes de Coimbra e tantas outras.
aleceu Graciano Va- O Governo Português atribuiu-lhe a Medalha
lente, um homem das Comunidades Portuguesas e, mais tarde, a
que muito fez pela Comenda da Ordem de Mérito,
língua e cultura portuguesas em Montreal.
Graciano de Oliveira Valente nasceu em Avanca, Estarreja. Aos dezoito
anos entra para a Escola de Alunos Marinheiros
em Vila Franca de Xira onde aprendeu morse e
se especializou em radiocomunicações tendo entrado como telegrafista para a TAP. Mais tarde,
enveredou por outros empregos mais de acordo
com o seu curso comercial e a sua inclinação.
Em 1957, seguindo a sua índole aventureira,
emigrou para o Canadá. Após uma curta estadia no Norte Canadiano onde chegou a ser lenhador, radicou-se em Sept îles onde foi contabilista numa empresa mineira durante alguns
anos. Mais tarde, estabeleceu-se em Montreal
onde singrou, com muito sucesso, no ramo da
restauração, chegando a ser proprietário de três
restaurantes. Muito implicado na comunidade
portuguesa, nomeadamente na Associação Portuguesa do Canadá, em 1971 fundou a Escola
Portuguesa Português do Atlântico que chegou a
ser frequentada por centenas de alunos.
Mas as actividades de Graciano Valente não se
ficaram por aí. Financiou várias actividades da Regressou a Portugal e em 2016 publicou o licomunidade, tanto nos Dias de Portugal como na vro autobiográfico “Memórias”.
recepção e acolhimento de desportistas, partici- (Antologia Literária Satúrnia).
MANUEL CARVALHO

F

A Truta De Celorico
JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

C

elorico Da Beira
deve ser uma povoação muito antiga, e é crível que o velho
castelo, reedificado por D.
Dinis, tenha sido construído sobre uma localidade
luso-romana situada naquela eminência.
Com Trancoso e Guarda, Celorico constitui um
triângulo militar de grande poder defensivo, como
foi verificado e reconhecido por Wellington, Massena e outros. Em torno do castelo decorreram
vários episódios emocionantes da história peninsular, desde os tempos da reconquista cristã até às
invasões francesas.
A sua importância militar pode depreender-se do
foral e privilégios que Afonso Henriques lhe outorgou desde cedo e vários outros reis, ao longo
do tempo, foram confirmando e ampliando.
Um desses episódios ficou estreitamente ligado
à história mais comum da vila visto fazer parte
do seu brasão de armas. Passou-se a história em
1245, quando D. Afonso III corria o reino a exigir
vassalagem dos súbditos de seu irmão D. Sancho
II, o Rei de Portugal que o Papa depusera e que se
encontrava em Toledo banido e refugiado.
O novo Rei viera pôr cerco ao castelo cujo alcaide, Fernão Rodrigues Pacheco, mantinha fidelidade absoluta ao reino e menagem que jurara a
D. Sancho. Dentro das muralhas, a fome apertava
duramente, ao mesmo tempo que se assanhava a
resistência do alcaide.
Subitamente uma águia cortou os ares e deixou
cair intramuros a presa que trazia nas garras: uma
enorme truta fresca, que provavelmente apanhara
no Mondego.

Uma ideia surgiu imediata no espírito do alcaide de Celorico: mandar aquele peixe cozinhado a
D. Afonso para que visse como a vila estava bem
guarnecida de viveres. Assim, mandou que arranjassem um pouco de farinha - género que escasseava na fortaleza - e que guisassem a truta.
Chamou Gomes Viegas e ao entregar-lhe o pitéu
que devia levar ao inimigo, juntou-lhe uma mensagem em que dizia:
Não culpeis a minha resistência para sustentar a
voz de el –rei D. Sancho, vosso irmão, que mercês
recebidas, obrigações e homenagens me descul-

pam. Eu tenho determinado perseverar na defensão até expresso mandado seu; querendo insistir,
podeis fazê-lo, pois a vila está guarnecida de bons
cavaleiros, que tendes experimentado, e provida
de mantimentos como assegura este regalo: estimarei o aceiteis, atendendo ao pouco que pode
oferecer-vos um cercado.
D. Afonso recebeu o presente que o alcaide lhe
enviava por Gomes Viegas, ao qual pôs a alcunha
de o Peixão, e decidiu levantar o cerco por considerar não valer a pena, na verdade, perder mais
tempo com uma praça tão bem guarnecida de tudo
e pronta a aguentar-se por tempo indeterminado.
Quanto a Gomes Viegas, o Peixão, ficou tão orgulhoso do epíteto que, aceitando-o, o modificou
para Peixoto.

Mercredi, le 19 août 2020
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Vamos continuar
a nos proteger!

Tussa em sua própria
manga

Lave as mãos

Obrigatório em todos os
tipos de transporte público
e em locais públicos
fechados ou parcialmente
fechados para todas as
pessoas com 12 anos de
idade ou mais.

Cubra seu rosto
(se estiver a menos
de 2 metros)

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

20-210-232W

Evite aglomerações

Quarta-feira, 19 de agosto de 2020
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TRUMP JÁ RESPONDEU A MICHELLE E AGRACEDEU AS “PALAVRAS MUITO SIMPÁTICAS”
Michelle Obama, que foi uma das estrela do dia no arranque da Convenção Democrata, na segunda-feira (madrugada de hoje em Portugal), considerou
Donald Trump “o Presidente errado” para os Estados Unidos. “Ele simplesmente não pode ser quem precisamos que ele seja para nós. É o que é”, disse
Michelle Obama. Na sua conta na rede social Twitter, Trump respondeu hoje de manhã que alguém tem de explicar a Michelle Obama que ele não estaria
na “bela Casa Branca” hoje se não fosse “pelo trabalho feito pelo marido dela”. Criticou ainda o casal Obama por ter manifestado “tarde e sem entusiasmo”
apoio ao candidato democrata Joe Biden. Após criticar a forma como Obama geriu a gripe H1N1 de 2009 e de acusar a admiCOMUNIDADE nistração anterior de ter sido a mais corrupta de sempre, Trump agradeceu a Michelle pelas suas “palavras muito simpáticas”.

Bayou Bar, um bar à Portuguesa com certeza
SYLVIO MARTINS

N

nos. Frappé continua a nos servir mas,.. há um
que abriu há alguns anos. Bayou Bar.

os anos 80 e 90 havia
de tudo para a comunidade, Champs, Vertigo, Crocodile e Frappé eram
os ‘Bares’ principais que serviam a comunidade, para to-

das as idades.
Hoje em dia estamos com quase nada, Champs
fechou as portas, Vertigo e o Crocodile desapareceram do mapa há mais de 20 anos mais ao me-

Sim antigamente situava-se na Rachel mas agora está situada no 4134 Boul. St Laurent, no cen- Sempre adorei as minhas saídas nocturnas nos
tro da nossa comunidade.
bares com amigos e amigas, e desta vez, já que
as crianças estão maiores, já posso saír com amigos, onde todos te conhecem, onde as bebidas
são maravilhosas, com eventos para agradar todos, cantar e tentar de encantar com as noitadas
de Karaoke à nossa moda com pessoas simpáticas.
Esta nova administração faz milagres para
os seus clientes. Sem
esquecer que agora
está aberto de manhã
com um saboroso café
e o jornal A Voz de
Portugal a sua espera.
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INCÊNDIO EM PORTALEGRE. OITO MEIOS AÉREOS AJUDAM NO COMBATE ÀS CHAMAS
De acordo com informação disponibilizada na página da Proteção Civil, pelas 17h39 estavam no local 124 operacionais, apoiados por 27 veículos
e oito meios aéreos. O alerta foi dado às 16h25, estando as chamas a consumir uma zona de mato na localidade de Santo António das Areias, no
concelho de Marvão. De referir que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira (dia 18) 35 concelhos dos distritos
de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança em risco muito elevado de incêndio. O risco de incêndio determinado pelo IPMA
tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa,
COMUNIDADE
velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.
Mercredi, le 19 août 2020

A História da margarida e o seu Unicórnio

mãe.
Mensagem da mãe: “Gostaria de agradecer à
Caixa Portuguesa à Comissão da festa do Senhor
á histórias lindas e há lendas. Esta Santo Cristo, à Associação QuebeQuente e à cohistória iniciou-se no sábado, dia 1 de munidade portuguesa de Montreal pelo donativo
Fevereiro de 2020. Hoje em dia parece de 5000$ que depois de ter sido trocado para Euuma história de outro mundo com tantas coisas que aconteceram em seis meses, é incrível.
Neste dia foi o convívio anual do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, uma festa importante para o
sucesso das grandes festas do Senhor Santo Cristo em Maio. Nesta linda e calorosa festa organizou-se uma angrariação de fundos para a Margarida. Uma menina que precisa de uma operação
para salvá-la. A Caixa Portuguesa ganhou Unicórnio e decidiu enviar o unicórnio e o dinheiro.
Seis meses depois, quando todos já tinham quase esquecido esta angariação de fundos, onde todos já pensavam terem chegado a bom porto e
que a menina já tinha o unicórnio e o dinheiro,
recebi uma chamada da mãe da menina Margarida informando-me que o unicórnio finalmente
chegou ao seu destino e que estava bloqueado na
alfândega!
A administração da alfândega pediu o preenchiros rendeu 3210 Euros”.
mento de vários documentos para a libertação
No final o mais importante é de reconfortar
do unicórnio, o que tinha sido feito pela Caixa
a pequena Margarida apesar da má gestão dos
Portuguesa.
CTT, gestor dos correios em Portugal. Uma verdadeira tristeza.
Obrigado gente de bom coração, como sempre
aquele abraço de amizade.
ROBERTO CARVALHO
E SYLVIO MARTINS

H

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA

M

eus amigos leitores
é com muito prazer que depois de
umas férias bem merecidas
mesmo se não estou passando como estava planeado, eu
era suposto de ir a ilha francesa La Corse, com uma visita a Nice e Nantes, como todos sabemos as fronteiras estão
fechadas, ou o facto de estar de quarentena
no regresso faz com que se descubra as terras que nos rodeia, o Quebeque e Ontário,
mas tenho notado que nos vários passeios de
mota que eu tenho feito, os preços dos hotéis

Além disso, a caixa desembolsou 220$ para o
envio do pacote.
Isso não foi suficiente, pois exigiram comprovativo de compra, a facturação... o unicórnio
custou apenas 20$.
O cúmulo da situação foi que a mãe da Margarida teve de pagar 54 Euros para poder recuperar
o unicórnio!
Uma actividade que visava fazer feliz uma menina doente. Aliviar um pouco o seu sofrimento.
Considero mesmo a gestão dos CTT fria e insensível.
Apesar de todos esses obstáculos, o importante
é que demos um pouco de alegria a Margarida,
como se pode ver nas fotos enviadas pela sua

e restaurantes tem tendência a aumentar, então faço em que vou sempre dormir e comer
em casa, o que não é uma má escolha.
Mudando de assunto o sempre elegantíssimo

Eduino que eu pensava reformado anda agora a
publicar no grupo Facebook da Voz de Portugal
avisos de mortalidade dos Açores e Portugal, é
caso p’rá dizer que mesmo elegantíssimo ele
adora o seu trabalho.
E falando com alguns dos meus milhões de
leitores que fique a saber que gostavam que
escrevesse mais vezes, mas infelizmente nem
sempre tenho coisas do corisco e escrever em
dizer nada não me interessa.
Também, falando com os leitores que me contam momentos do dia do a dia que a vezes mesmo sendo tristes há quem tem um bom senso de
humor, como aqui num caso demência que o
irmão se vê a tomar conta das vacas e é um tal
tirar leite das vaquinhas e o irmão pergunta se
não tens lá nas pastagens um boi
também p’rá tirar leite. Um amigo
também falou de um amigo em comum que já o vejo a muito tempo
e que costuma por um guardanapo
no jarro do vinho no restaurante
p’rá proteger das moscas, e que
diz o nosso amigo que há moscas
mais bêbedas do que ele. Não digo
nomes p’rá não me apoguentar.
Bom, para terminar e por um ponto final nestas minhas coisinhas,
aqui vá uma politicamente falando
já que estamos nos copos.
“Qual é a diferença entre um camelo e um político? um camelo pode trabalhar vários dias
sem beber, o político pode beber vários dias
sem trabalhar”.

Quarta-feira, 19 de agosto de 2020
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TIKTOK REFORÇA BATALHA DE COMUNICAÇÃO CONTRA DONALD TRUMP: “Tendo em conta os rumores e a desinformação sobre o TikTok que proliferam em
Washington e nos meios de comunicação social, queremos repor a verdade”, disse a empresa no seu ´website`, com o lema “o último canto de sol da Internet”. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem acusado nos últimos meses, embora sem apresentar qualquer prova, a popular plataforma de partilha de vídeos de utilizar
os dados dos utilizadores norte-americanos para beneficiar Pequim. Trump assinou duas ordens executivas destinadas a forçar a ByteDance, grupo chinês proprietário
do TikTok, a vender rapidamente as operações americanas da rede, sob pena de a bloquear nos Estados Unidos. “O TikTok não está disponível na China. Os dados
dos utilizadores dos EUA são armazenados na Virgínia, com uma cópia de segurança em Singapura”, disse a empresa. “O TikTok nunca
forneceu quaisquer dados americanos ao Governo chinês e não o faria se lhe fosse pedido”, acrescentam os responsáveis pela plataforma.
CRÓNICA

Crónica ao Sabor da Vida
MANUEL
CARVALHO

CARNEIRO: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre
e bem-disposto. Aproveite este momento. Preocupe-se em
ser bom e justo pois será feliz! Saúde: Esteja mais atento às
suas necessidades. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus
compromissos profissionais. Honre a sua palavra.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a
sua cara-metade. Aposte no diálogo e na compreensão para
revigorar a sua relação. Saúde: Consuma mais alimentos ricos
em Ferro.
Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral.
Procure estar longe de conflitos.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
GÉMEOS: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Torne os seus sonhos em realidade,
declarando o seu amor à pessoa que preenche o seu
coração. Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da
saúde. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas
potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
CARANGUEJO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia
familiar com uma boa base de compreensão. Saúde: Avalie
o seu estado de saúde de uma forma consciente. Procure o seu médico
de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado
através de um diálogo incentivador.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
LEÃO: Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor: Combine um encontro onde possa reunir
pessoas que são importantes para si, mas faça-o cumprindo
sempre todas as normas de segurança. Saúde: Evite abusar
do café, pois pode provocar-lhe dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que
vale e será bem-sucedido. Não tema demonstrar as suas capacidades.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
VIRGEM: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa
Dificuldade/ Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do
seu par e procure aceitar que cada pessoa tem a sua maneira
de ser. Saúde: Viverá momentos de agitação mental. Tire algum
tempo no final do dia para relaxar.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente
ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
BALANÇA: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a
sua família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência para
mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de autocontrolo.
Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças.
Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Logo pela manhã pense nos
deveres que tem a cumprir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
ESCORPIÃO: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade Amor: Opte pela tolerância
para resolver os seus problemas afetivos. Veja a tolerância como
uma virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O
seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob o
ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
SAGITÁRIO: Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por
causa de assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez
em prol da harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e
vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro:
Não exija tanto dos outros, se não dá o melhor exemplo.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade.
Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual. Isso vai ajudá-lo
também nas relações.
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a
alimentação equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: Uma
promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de agora aja de
forma a corresponder a este voto de confiança.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar
conta de si.
Saúde: Ingira bastantes líquidos. Evite desidratar.
Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita
poupar.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
PEIXES: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força
na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento pode
pôr em risco uma amizade de longa data. Mantenha a calma.
Você agrada a Deus quando pratica a caridade! Saúde: O seu
descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente, em
fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para
ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

P

ode-se afirmar, sem
suscitar grandes divergências, que não
existem estudos sociológicos recentes, com o devido
rigor académico, sobre a comunidade portuguesa de Montreal.
O último de que me recordo foi “Les Portugais
du Québec”, de J. António Alpalhão e Victor M.
P. da Rosa, publicado em 1980. Passados tantos
anos, e obviamente já muito desactualizado, ainda hoje é um livro bastante consultado e citado.
Focando temática e uma área mas circunscrita, a
do ensino da língua portuguesa, posteriormente,
em 2001, Joaquim Eusébio deu à luz “Falando
Português em Montreal”, que traça o percurso da
Escola Santa Cruz e da Escola Lusitana. Também, e isto já em 2011, o padre António Araújo foi o autor do livro 25º Aniversário da igreja
Santa Cruz. Outros estudos têm surgido, alguns
até como suporte de teses de doutoramento mas
que poucos dados novos e relevantes vieram
acrescentar à matéria já anteriormente tratada.
Esta ausência de base documental mais actualizada induz-nos em erros de apreciação que dão
uma imagem frequentemente distorcida da realidade. Como prova, cito um exemplo flagrante:
quem é que ainda não ouviu por aí mencionar
que as gerações mais velhas bloqueiam constantemente as gerações mais novas impedindo-as
de concretizar actividade mais inovadoras e criativas? Será esta asserção em parte verdadeira?
Será esta luta de gerações um facto flagrante e
factor decisivo que obstrui o progresso e a afirmação da comunidade?
Embora existam factos pontuais, desconfio
que há uma elevada dose de exagero em tais
afirmações tão frequentemente propagadas por
pessoas com responsabilidades comunitárias e
até mesmo secundadas por muitos jovens mais
directamente interessados nesta problemática e
que se refugiam nesta teoria para escamotear as
próprias insuficiências assertivas.
Para rebater em parte este “cliché”, tão enraizado e pernicioso, posso apontar facilmente, sem
ser preciso grande pesquisa, e sem citar nomes,
um bom punhado de exemplos de lusodescendentes que ocupam lugares de destaque no seio
das estruturas da comunidade portuguesa.
Ora vejamos:
Os principais dirigentes da Caixa Portuguesa, o
actual Conselheiro da Comunidade, a directora
da Escola Santa Cruz, os administradores do jornal A Voz de Portugal, alguns dos mais destacados membros do Festival Portugal Internacional,
dirigentes e ensaiadores de ranchos folclóricos
e filarmónicas, um bom e talentoso punhado de
artistas de diferentes quadrantes, etc.
Isto para só mencionar exemplos mais destacados da ponta visível do icebergue. Porque, com
menos implicação nas actividades comunitárias,
mas não menos importantes, de forma diferente,
para o seu prestígio e reconhecimento, abundam
inúmeros lusodescendentes bem enquadrados
no tecido social e profissional da sociedade de

acolhimentos, tal como médicos, advogados,
contabilistas, quadros financeiros, engenheiros,
arquitectos, professores, empresários, desportistas e por aí fora, um nunca mais acabar de jovens
valorosos que têm talhado o seu caminho com
garra, coragem e determinação. A maioria, felizmente, sem esquecer as suas origens, que viajam
frequentemente para Portugal e amam a nossa
cultura e gastronomia.
E, para finalizar com um exemplo sonante, o lusodesdendente que está neste momento mais em
foco no Canadá é o Dr. Horácio Arruda, director
nacional da saúde pública do Quebéc, que muito
nos tem honrado enquanto comunidade e que orgulhosamente ostenta a sua portugalidade tanto
nos programas televisivos como nas entrevistas
para que é solicitado.

Obrigado, doutor, pela dedicação às suas raízes.
Resumindo, tudo leva a crer que a transmissão
intergeracional de poderes se tem efectuado de
forma harmoniosa, sem grandes atritos. O que
confirma o que escrevi, em jeito premonitório,
num texto do livro “Rostos, Olhares e Identidade”, a propósito da emergência, por vezes um
tanto atribulada, das gerações mais novas:
“Cresceram repartidos entre dois mundos, aparentemente tão díspares. Ferve-lhes no sangue
tumultuoso legado de valores, crenças, rituais,
tradições, costumes e, sobretudo, trazem cunhada na alma a marca indelével da língua portuguesa. Brilha-lhes no olhar o fascínio dos novos
horizontes, perspectivas e aspirações, densa trama com que o novo mundo cedo os enredou e
aliciou”.

Mercredi, le 19 août 2020

Bruxelas Aprova Ajuda de
133 Milhões de Euros à SATA

A

Comissão Europeia deu
hoje ‘luz verde’ a um auxílio estatal português de 133
milhões de euros à transportadora aérea açoriana SATA e abriu
uma investigação para avaliar o
cumprimento das normas comunitárias noutros apoios públicos à
companhia.
“A Comissão Europeia aprovou,
ao abrigo das regras de auxílio estatal da União Europeia [UE], uma
verba de 133 milhões de euros em
apoio à liquidez da SATA”, ajuda
esta que “permitirá à empresa cumprir as suas obrigações de serviço
público, prestar serviços essenciais
e assegurar a conectividade da região ultraperiférica dos Açores”,
anunciou o executivo comunitário
em comunicado.
Porém, também hoje, a instituição “abriu uma investigação para
avaliar se certas medidas de apoio
público de Portugal a favor da em-

presa estão em conformidade com
as regras da UE sobre auxílios estatais a empresas em dificuldade”,
indicou a nota de imprensa.
Relativamente ao apoio estatal
aprovado, Bruxelas revelou que
está em causa uma garantia pública de Portugal até cerca de 133
milhões de euros sobre um empréstimo temporário para solucionar
necessidades urgentes de liquidez,
dada a crise gerada pela pandemia
de covid-19, visando assegurar a
prestação pela SATA de serviços
essenciais como rotas relativas a
obrigações de serviço público e serviços de interesse económico geral
nos aeroportos locais.
O objetivo é “dotar a empresa de
recursos suficientes para fazer face
às suas necessidades urgentes e
imediatas de liquidez até ao final de
janeiro de 2021”, acrescentou.

E, uma vez que a SATA já estava
em dificuldades financeiras anteriores à crise da covid-19, o executivo comunitário explicou que
avaliou esta ajuda estatal ao abrigo
de outras regras europeias que não
as mais flexíveis adotadas devido à
pandemia, nomeadamente as orientações anteriores, de 2014, e relativas aos auxílios de emergência e à
reestruturação.
Foi também neste âmbito que foi
aprovada a ajuda estatal à companhia aérea de bandeira TAP.
“As autoridades portuguesas estimaram que as necessidades de liquidez da SATA para os próximos
seis meses em relação às obrigações
de serviço público e serviços essenciais da SATA ascendem a aproximadamente 133 milhões de euros”,
adiantou a Comissão Europeia.
As dificuldades financeiras da
SATA perduram desde, pelo menos,
2014, altura em que a companhia
aérea detida na totalidade pelo Go-

verno Regional dos Açores começou a registar prejuízos, entretanto
agravados pelos efeitos do surto de
coronavírus, que teve um enorme
impacto no setor da aviação.
E foi devido a tais dificuldades
que a Região Autónoma dos Açores
aprovou, desde 2017, três aumentos
de capital na companhia aérea, para
colmatar as carências de liquidez.
“As autoridades portuguesas afirmam que os aumentos de capital
em questão não constituem auxílios
estatais ao abrigo das regras da UE,
uma vez que o Governo Regional
dos Açores, como único acionista
da SATA, atuou como um investidor privado a operar em condições
de mercado”, referiu a Comissão
Europeia. São estes apoios públicos
que Bruxelas vai agora “investigar
mais aprofundadamente”, visando
perceber “se os aumentos de capital
constituíram auxílios estatais que
deveriam ter sido notificados à Comissão e, em caso afirmativo, se as
medidas de apoio anteriores satisfazem as condições das orientações
de 2014 relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação”, concluiu a instituição.
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Marte: até a China vai
MARIO E. SATURNO

CIENTECFAN.BLOGSPOT.COM

V

emos que mais e mais nações investem no espaço,
colocam satélites em órbita
e enviam sondas para a Lua. Aproveitando a janela de oportunidade
que acontece a cada dois anos, diversas nações lançaram sondas ao
planeta vermelho, Marte.
Convencer a Nação da
necessidade do espaço
é um trabalho hercúleo,
nem os militares ficam
dispostos quando veem
os custos, que dirá nossos políticos. Oras, se
até os políticos da Argentina entendem a necessidade... Nosso vizinho
vive uma crise econômica e política
pior que a nossa há décadas e, mesmo assim, investem muito mais que o
Brasil, e agora vão lançar o segundo
satélite geoestacionário fabricado por
eles mesmos. Satélite que tive a oportunidade de testemunhar o desenvolvimento por dois anos. Quando se
vê a conquista do espaço, pensa-se
nos Estados Unidos da América e
na Rússia, agora na China. Mas não
esqueçamos dos foguetes franceses,
Ariane, e da base de lançamentos de
Kourou, na Guiana Francesa. Sim, a
França é vizinha de nosso país e tem
floresta amazônica, para surpresa de
muitos generais!

Surpreendentemente, os Emirados
Árabes lançaram também sua primeira missão espacial a Marte. A Sonda
Al-Amal foi lançada em 20 de julho e
deve entrar em órbita do planeta vermelho em fevereiro. O objetivo desta
missão é obter imagens da dinâmica
da atmosfera marciana. E, a longo
prazo, o país pretende estabelecer
uma colônia humana em Marte daqui
cem anos. Quais os planos brasileiros
para o espaço nos próximos dez anos? Não
temos, não é mesmo?
E o satélite Equars teve
seu orçamento zerado
para o ano que vem...
Al Amal, que significa esperança, decolou a bordo de um
foguete H-IIA da empresa japonesa
Mitsubishi Heavy Industries, no sul
do Japão e seguiu a trajetória prevista
com sucesso. A sonda chegará depois
de sete meses, em fevereiro próximo,
quando comemorarão os 50 anos da
unificação dos sete principados que
compõem os Emirados Árabes Unidos. No dia 23 de julho, foi a vez dos
chineses. O foguete Longa Marcha-5
enviou a primeira missão não tripulada chinesa com a missão de pousar em Marte. A missão, designada
Tianwen-1, é a mais ambiciosa de
todo o programa não tripulado chinês.
A carga útil tem cinco toneladas e é
composta de um orbitador, um módulo de pouso e um jipe robótico.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
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Tel.: 514.987.7666
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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
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ESPECIALISTA EM
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ANTÓNIO RODRIGUES
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Tel.: 514.727.2847
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4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
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Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

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

Dentista

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

www.acaixa.ca

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

CRUZADAS
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imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

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

T.: 514 884.0522

ESCOLAS

SUDOKU

4
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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
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59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Sardinhas à moda de Cascais

INGREDIENTES: 8 a 12 sardinhas (amanhadas); sal; 300 g de cebola picada; 100 g de Vaqueiro com Azeite; 1,5 dl de vinho branco; 500 g
de tomate; pimenta; pão ralado

PREPARAÇÃO: Lave muito bem as sardinhas
de modo a retirar todas as escamas. Enxugue-as em papel absorvente e tempere-as com sal.
Ligue o forno e regule-o para os 200 °C.
Leve a cebola ao lume com a Vaqueiro com
Azeite e, quando a cebola começar a alourar
junte o vinho branco. Deixe ferver com o tacho
destapado durante cerca de 5 minutos. Junte o
tomate, pelado e sem grainhas, picado em pedaços. Tempere com sal e pimenta, tape e deixe
cozinhar suavemente até o tomate estar macio.
Espalhe o molho num tabuleiro de forno. Por
cima coloque as sardinhas, polvilhe com pão ralado e leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

HORIZONTAIS: 1. A do Avante! terá a sua lotação reduzida para um
terço. Culto de veneração prestado aos anjos e santos. 2. Reduzir a
pó. Tratar por vós. 3. Vegetal híbrido, criado a partir do brócolo e da
couve kailan (não é um OGM). Organismo geneticamente modificado. 4. Arma que dispara granadas antitanque. 5. Medicina (abrev.).
Caminho aéreo. 6. As. Parte do templo destinada aos fiéis. 7. Serra
da (...), onde nasce o Rio Zêzere, a cerca de 1900m de altitude. 8.
País no qual equi-pas de futebol com cristãos e muçulma-nos ajudaram (um pouco) à coesão so-cial. Entre nós. 9. Dissolva num líquido.
Praia. 10. Elemento de formação de pala-vras que exprime a ideia de
nove. Contributo. 11. Sala de Observação. O maior grau de intensidade. Cidade da costa da Índia, conquistada por Afonso de Albuquerque
em 1510.
VERTICAIS: 1. Fundo Monetário Internacional. Freguesia do concelho de Grândola. 2. Sufixo (referente a, da natu-reza de). Apócope
de belo. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de
nariz. 3. Conjunto de sebes. Levante. 4. Momento. Partidário. 5. Mula.
Transpira. 6. (...) Alves do Ó, argumentista e realizador do filme Golpe
de Sol. Prefixo que exprime a ideia de privação. 7. República Dominicana (domínio de Internet). Lavrar. Agência Portuguesa do Ambiente.
8. Costume. Vasilha em que servem à mesa os ovos já preparados.
9. Que se pode ler. Unidade de trabalho no sistema CGS. 10. Avançavam. Respeito. 11. «Quem tem telhados de vidro, não atira pedras
ao (...)». Baixio. Rua de jardim ou parque.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

Procura-se homem com
experiência para pequenos
trabalhos de renovação
em casa. 450-668-1578
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

PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL: 514-362-1300

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

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

Procura-se cozinheiro com ou sem
experiência para um
restaurante português.
1851, Ontario E.,
Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211
Precisa-se de padeiro
com experiência para
uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA
514-814-0362
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

Procura-se cozinheiros com
experiência em grelhado e
cozinha tradicional portuguesa.
514-729-9494
MERCEARIA SOARES & FILS
PRECISA-SE DE UMA
CAIXEIRA A TEMPO PARCIAL,
COM OU SEM EXPERIÊNCIA.

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†

OLINDA BRANCO SOARES
1934 – 2020

É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento em Montreal,
no passado dia 13 de agosto de
2020, com 86 anos de idade,
de Olinda Branco Soares, viúva
de José Dias Branco Soares,
natural de Casegas, concelho
de Covilhã, distrito de Castelo
Branco.
Ele deixa na dor a/o filha/o Maria Branco (José Luis Madeira)
e Paulo Jorge Soares (Murielle Fanti), o/a neto/a Fabrice e
Amandine, as cunhadas, assim
como sobrinhos/as, primos/as, restantes familiares e
amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc.
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório tem lugar na quinta-feira 20 de agosto de 2020
das 14h às 16h, seguindo-se uma litúrgia às 16h na Capela do Complexo funerário.
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.

TEL: 514-288-2451

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

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

ANEDOTAS

Uma mulher está a viajar com o marido, que a determinada altura lhe pede o divórcio e os bens. E ela não reage, mantém o pé no acelerador e os olhos na estrada:
- Não dizes nada?
- pergunta-lhe ele muito admirado.
- Podes ficar com tudo
- E não queres saber porquê?
- Não, já tenho tudo o que preciso.
Ele fica ainda mais preocupado; vai deixar a mulher sem
nada, é impossível que ela não tenha percebido.
- Bem, se quiseres podes ficar com a casa de campo.
- Chega-me o que tenho, e é algo que tu nunca terás!
- Estás a falar de quê?
- Moralismos num momento destes, Luísa?
Ela vira o volante e grita: - Tenho o Airbag!
Em casa:
- Amor será possível que tu só fales de sexo?
- Não, se quiseres também posso falar do tempo, por
exemplo.
- Então fala!
- Já viste há quanto tempo não fazemos sexo?

O Artur chega a casa e encontra um bilhete no frigorífico:
- «Isto não está a funcionar, vou para casa da minha
mãe» - assina a mulher.
O rapaz arranca o papel e abre a porta do frigorífico:
- Que estranho, funciona perfeitamente.
Durante o jantar:
- Fogo mãe, outra vez marisco?!
- Mais alto!
- FOGO MÃE, OUTRA VEZ MARISCO?!!
- Acho que os vizinhos já ouviram...
Agora cala-te e come os teus ovos!
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F1: Lewis Hamilton Vence de Ponta a Ponta em Espanha
HÉLDER DIAS

D

esta feita foi o Lewis
que aqui em Barcelona no circuito da Catalunha, que com cinco poles-position (92 em carreira
e a 200 primeiras linhas da
Mercedes) bateu o recorde de Ayrton Senna
nas classificativas, neste Grande Prémio de
Espanha mas, ainda longe de Michael Schumacher que continua a dominar com sete .A
0.059 seg.apareceu então Bottas e para não
sairmos fora desta luta Red Bull e Mercedes o
terceiro melhor tempo foi de Max Verstappen.
Mais uma vez os Racing Point estiveram muito
bem e Sergio Perez que foi testado desta vez negativo ao Covid 19 fez um trabalho extraordinário para ser o quarto a frente do seu companheiro
de equipa Lance Stroll.
Mais uma vez decepção para a Ferrari com Sebastian Vettel a fazer o décimo primeiro tempo
e a não ser capaz de passar o Q2, valeu Charles
Leclerc a defender os honores da,Ferrari ,com

o nono lugar a partida.Albon, Sainz, Norris e
Gasly foram os dez primeiros melhores tempos.
Mais uma vez os McLaren estiveram bem e juntam-se na luta com os Racing Point a fazerem
a vida dura aos Red Bull e Ferrari, a prová-lo o
sétimo e oitavo de Sainz e Norris.
Domingo,com uma temperatura agradável para
um fabuloso espectáculo, mas infelizmente e isto
à causa da pandemia que vivemos do Covid 19
,não foi permitido a presença público a volta do
circuito de Montmelo, Catalunha onde se correu
este que foi o 30’ GRANDE PRÉMIO de ESPANHA .
Mas que largada fabulosa de Lewis Hamilton,
Mercedes GP... e que dizer de Verstappen Red
Bull, que deixou Bottas para trás o qual, por sua
vez viu Lance Stroll, Racing Point a mostrar-lhe
os dentes e assumir a terceira posição na primeira volta da corrida, pois a segunda volta o finlandês recuperaria o seu lugar. Rodadas estavam 18

voltas quando Alex Albon, Red Bull, faz a sua
entrada para calçar pneus de goma média. Sabemos até que ponto os pneumáticos são um factor
estratégico nesta pista que Verstappen pedia para
ir aos pits e a sua equipa não lhe permitia ,vindo a conceder-lhe a 23 volta. Hamilton e Bottas
fizeram a sua entrada em simultâneo uma volta
mais tarde. Até à 38 volta uma corrida verdadei-

Ricardo Quaresma prestes a
regressar à Liga e para ‘novo clube’

S

egundo é esta terça-feira anunciado pelo jornal O Jogo, Ricardo Quaresma, extremo
internacional português, estará prestes a regressar ao futebol português.
De acordo com o avançado por esta publicação, o extremo será o próximo reforço do
Boavista, clube que já apresentou Yanis Hamache, Ricardo Mangas, Show, Angel Gomes e Jorge
Benguché. Sem contrato uma vez que terminou o seu vínculo com o Kasimpasa, o jogador, com
passagem por Sporting e FC Porto, aos 36 anos, deu preferência um regresso a casa, isto apesar
de ter várias propostas em carteira.
Relembre-se que nas últimas horas, Bruno Alves, Javi García e os jogadores Tomás Tavares e
Nuno Santos, ambos do Benfica, têm sido associados ao emblema axadrezado. (N.A.M.)

ramente monótona mas fosse a saída de pista de
Leclerc, Ferrari e quando todos pensávamos que
o motor tinha abortado não, arrancou, mas Charles Leclerc abandonaria a prova uma volta mais
tarde o seu segundo abandono esta época. 62
volta Kvyat Alpha-Tauri e Sergio Perez .Racing
Point são penalizados em 5 seg.por haver ignorado as bandeiras azuis (direito de ultrapassagem).

E chegados estávamos a 66 volta e a última para
vermos pela quarta vez Lewis Hamilton a receber a quadriculada depois de ter impecavelmente
dominado de ponta a ponta este Grande Prémio
de Espanha, Max Verstappen Red Bull foi o segundo e Valtteri Bottas companheiro de Hamilton na Mercedes foi o terceiro. Hamilton disse:
“gostaria de continuar esta corrida de tal maneira
como me estava a correr bem, estudei durante
dois dias como deveria me comportar dentro e
fora do carro”. Tendo gerado toda uma corrida
e depois da Racing Pointe ter efectuado uma excelente estratégia a nível de pneumáticos Lance
Stroll é o quarto na corrida seguido de Sergio
Perez em quinto. Sainz, Vettel, Albon, Gasly e
Norris foram os dez primeiros. Lance Stroll foi
categórico e falou “larguei muito bem, passei
Sérgio e o Mercedes de Bottas o que à priori me
preparou para uma boa corrida e que prazer rodar em terceiro na corrida”, comentou o canadiano. Quanto a Haas e Williams mais uma vez
conheceram um fraco fim de semana, embora no
sábado me despertou a curiosidade de George
Russell dizer que as (coisas) estavam a correr
melhor esta época uma vez conseguirem atingir
o Q2. George terminou em décimo sétimo lugar
e o canadiano Latifi seu companheiro de equipa
em décimo oitavo. Max Verstappen , Red Bull no
final da corrida comentou: foi um grande resultado de podermos dividir com a Mercedes este
final de corrida... estou verdadeiramente feliz .
Próximo encontro a 30 de agosto no Grande
Prémio da Bélgica em SPA-Francorchamps.
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Max Verstappen, Red Bull
3-Valtteri Bottas, Mercedes
4-Lance Stroll, Racing Point
5-Sergio Perez, Racing Point
6-Carlos Sainz, McLaren
7-Sebastian Vettel, Ferrari
8-Alex Albon, Red Bull
9-Pierre Gasly, Alps-Tauri
10-Lando Norris, McLaren

Mercredi, le 19 août 2020

Em Portugal a Primeira Liga
começa a 20 de setembro

A

Federação
Portuguesa
de Futebol anunciou esta
quinta-feira o calendário para a próxima temporada
de 2020/21, com o Campeonato
Nacional da Primeira Liga a ter
início a 20 de setembro (que pode
ser antecipado para 18 e 19, como

o jogo único da terceira pré-eliminatória da Champions a 15/16 de
setembro e o Rio Ave joga a segunda pré-eliminatória da Liga Europa
a 17 de setembro. Antes, a Seleção
Nacional entra em campo com encontros frente a Croácia (casa),
no dia 5, e Suécia (fora), no dia

gam a uma interrupção na Primeira
Liga, sendo depois reagendados os
jogos das equipas envolvidas. Na
segunda metade da temporada, haverá duas a três rondas disputadas a
meio da semana.

O último jogo oficial da temporada
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QUARTOS-DE-FINAL

Atalanta 1-2 Paris SG
RB Leipzig 2-1 Atlético Madrid
Barcelona 2-8 Bayern München
Manchester City 1-3 Lyon

MEIAS-FINAIS

RB Leipzig 0-3 Paris SG
Lyon 2020/08/19 | 15:00 Bayern München

QUARTOS-DE-FINAL

Shakhtar Donetsk 4-1 FC Basel
Wolverhampton 0-1 Sevilla
Internazionale 2-1 Bayer Leverkusen
Manchester United 1-0 (a.p.) FC Kobenhavn

MEIAS-FINAIS

Sevilla 2-1 Manchester United
Internazionale 5-0 Shakhtar Donetsk

FINAL

Sevilla 21-08-21 | 15:00 Internazionale

FINAL
Portland Timbers 2-1 Orlando City
GRUPO EASTERN

é habitual, devido às transmissões
televisivas) e a terminar a 16 ou
19 de maio – uma margem explicada com a possibilidade de haver equipas portuguesas nas fases
finais das competições europeias.
No entanto, e tal como se previa,
existem outros dados que comprovam o aumento da densidade competitiva na época seguinte à pandemia que nem mesmo a remodelação
do formato da Taça da Liga consegue evitar.
Em termos oficiais, há duas equipas do principal escalão que começam antes as respetivas temporadas
(a Segunda Liga é a que arranca
inicialmente, uma semana antes, a
13 de setembro): o Benfica realiza

8, ambos a contar para a Liga das
Nações. As três primeiras jornadas
serão feitas em fins de semana consecutivos até nova interrupção para
os compromissos das seleções, com
Portugal a jogar com Espanha (jogo
particular), França (fora) e Suécia
(casa) nos dias 7, 10 e 14 de outubro.
Esse é um dos dados deste calendário hoje anunciado: de setembro
a maio, o Campeonato só não terá
jornadas em cinco fins de semana,
três por compromissos das seleções
e dois para a terceira e a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os
dois momentos para a nova Taça da
Liga apenas com oito equipas, em
dezembro e em janeiro, não obri-

Pedro Gonçalves no Sporting

O

Sporting anunciou, em
forma de comunicado
emitido através das plataformas oficiais ao início da tarde desta terça-feira, que chegou
a acordo com o Famalicão tendo
em vista a transferência, a título
definitivo, de Pedro Gonçalves.
O médio de 22 anos, que no de-

correr da passada temporada deu
nas vistas ao serviço do Famalicão,
assinou um contrato válido para as
próximas cinco temporadas, tornando-se, assim no terceiro reforço
leonino deste verão, após Antunes e
Pedro Porro.

Os valores envolvidos na operação
não foram oficialmente anunciados
por nenhuma das partes envolvidas,
mas as últimas informações veiculadas pela imprensa desportiva
nacional apontam para um investimento de 6,5 milhões de euros por
50% do passe.
Nas primeiras declarações prestadas enquanto jogador
do clube de Alvalade, o
jovem jogador assumiu
que este se trata de um
momento de “grande orgulho”, uma vez que terá
a oportunidade de representar “um dos grandes de
Portugal”.
“O objectivo é ganhar
todos os jogos para que possamos
dar as maiores alegrias aos adeptos.
Precisamos do apoio deles. Espero
que isto passe o mais rapidamente possível e que em breve consigamos estar juntos em Alvalade”,
acrescentou. (N.A.M.)

nacional nos escalões profissionais,
a final da Taça de Portugal, será jogado a 23 de maio. Os últimos dez
dias do ano civil de 2020 serão também muito intensos, com a décima
jornada entre 20 e 22 de dezembro,
a final da Supertaça entre FC Porto
e Benfica a 23 e a 11.ª ronda começa
no dia 27. (Observador)
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1-Columbus Crew
2
2-Toronto FC
2
3-Orlando City
2
4-Philadelphia U.
2
5-Impact Montréal
2
6-NY Red Bulls
2
7-Atlanta United
2
8-NE Revolution
2
9-FC Cincinnati
2
10-DC United
2
11-Nashville SC
4
12-Chicago Fire
2
13-New York City FC 2
14-Inter Miami CF
2
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J
1-Sporting KC
2
2-Minnesota U. 2
3-Portland T.
2
4-Los Angeles FC 2
5-Seattle S.
2
6-SJ Earthquakes 2
7-Colorado R.
2
8-Vancouver W. 2
9-Real Salt Lake 2
10-FC Dallas
4
11-Houston D.
2
12-LA Galaxy
2

21-08-2020
NY Red Bulls 19:00 New York City FC
Columbus Crew 19:30 Chicago Fire
NE Revolution 19:30 Philadelphia Union
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