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Um Povo Ausente
JORGE CORREIA

U

ma das características
que marca um povo,
para além da qualidade
da sua mentalidade e estado de
espírito, é a sua capacidade interventiva.
Um povo interventivo, por si só, tende a criar
instituições onde o equilíbrio de poder lhe permite indignar-se e influenciar o poder, que ele
próprio elegeu democraticamente. A situação e
similar a uma empresa, em que os donos, que
pode ser uma só pessoa ou uma multidão de acionistas com participação nessa empresa, colocam
uma equipa de gestão, equipa esta que é monitorizada, avaliada face aos objetivos impostos, ou
seja, existe uma conjunto de regras que permite aos donos exigir da equipa gestora ou equipa executiva o bom cumprimento das regras e a
perseguição dos melhores interesses da empresa.
Imaginem agora que os donos dessa mesma empresa se abstêm de acompanhar a equipa gestora.
Esta, sem rédeas, pode muito bem seguir objetivos que não são do interesse dos donos acionistas da empresa, podendo mesmo infligir-lhes
prejuízos avultados.
É este o panorama que se vive em Portugal.
Culminou nos últimos dias com o aparecimento
do primeiro-ministro António Costa na lista de
comissão de honra de Luís Filipe Vieira, atual
presidente e candidato a nova eleição para a liderança do Benfica.
Não vou aprofundar o currículo de Luís Filipe Vieira na justiça, com múltipla participação
como arguido em casos estranhos, culminando
com avultadas dívidas na banca, em particular
no Novo Banco (banco “bom” que restou do famigerado BES, Banco Espírito Santo) onde os
cerca de 225 milhões que empresa sua devia foram “apagados” das contas do banco, valor esse
que será suportado pelo contribuinte português.
A esta altura o amigo leitor deve estar a perguntar-se: não foi acerca do Novo Banco que António Costa, primeiro-ministro, criou uma reserva
de fundo de resolução aquando da venda do mesmo, no valor de 3,89 mil milhões de euros, à qual
os novos donos do novo Banco podem recorrer
devido a imparidades que fossem aparecendo?
É esse mesmo!
E que levou à indignação de António Costa
pois com toda a certeza essa garantia vai ser totalmente usada, ou seja, paga pelo contribuinte

português.
Mas, agora, António Costa aparece na lista de
comissão de honra para eleição de uma pessoa
que é um dos que custou mais em empréstimos
ao Novo Banco, fora outros bancos? António
Costa justifica-se tentando separar o António
Costa primeiro-ministro e o António Costa cidadão, por ventura entusiasta do Benfica. Mas isso
não é correto. A sua imagem de primeiro-ministro é indissociável do cidadão, todos os seus atos
estão sobre escrutínio principalmente por ser um
alto funcionário do estado com relevante poder
decisório.
O mesmo se aplica a outros, como por exemplo
Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa, participante também na comissão de honra
de Luís Filipe Vieira. A independência, principalmente nestes cargos, é absolutamente fundamental para a transparência das suas decisões.
E onde para o povo português?
Não há indignação?
Não há protestos?
Vive-se bem com esta promiscuidade entre futebol e política?
Isto não é uma questão clubística. É, acima de
tudo, uma questão de maioridade civilizacional e
consequentemente maioridade democrática, que
exige que o povo esteja atento e seja exigente
para com os seus representantes. A ação mais
imediata é através do voto, em particular desde
já as intenções de voto nas sondagens deve revelar um desagrado dos portugueses com este tipo
de posturas e ações.
Não é por acaso que António Costa se sente
confortável: com performance medíocre e uma
oportunidade falhada de fazer progredir Portugal
até ao aparecimento da covid-19, com desastres
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sérios nos incêndios de 2017 e muitos outros aspetos discutíveis, as sondagens continuam a dar
uma maioria confortável a António Costa, muito
próxima da maioria absoluta. Com este resultado, como não justificar a impunidade, arrogância e vaidade com que aceita ser participante de
uma comissão de honra de um candidato à presidência de um clube de futebol, qualquer que
ele seja?
Caro cidadão, está mais do que na hora de ser
exigente com os representantes que elegemos.
Alguns já se sentem fartos e é este desagrado
mal colocado que tem vindo a provocar a ascensão das extremas esquerda e direta.
Este é o resultado de aceitar e promover o oportunismo e oportunistas, narcisistas e incompetentes qualquer que seja o país.

CRÓNICA
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AMAZON ANUNCIA CRIAÇÃO DE 100 MIL EMPREGOS NOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
As novas contratações surgem na sequência de campanhas alargadas de recrutamento organizadas pelo grupo nos últimos meses para responder à atividade crescente. Já em setembro, a Amazon afirmou que prevê contratar 33.000 pessoas nos Estados Unidos para funções administrativas e técnicas e mais 10.000 para as instalações de Bellevue, no estado de Washington. O grupo liderado por Jeff Bezos anunciou ainda a
contratação de 7.000 pessoas no Reino Unido até ao fim do ano. No fim de julho, quando publicou os seus resultados, a Amazon tinha indicado
que criou mais de 175.000 empregos desde março e que pretendia que 125.000 destes se tornassem postos de trabalho permanentes. Hoje, a
empresa não precisou o ritmo a que prevê criar os 100.000 novos empregos, mas indicou que o processo de contratação já começou.

Crónica ao Sabor da Vida
MANUEL
CARVALHO

Q

publicar no decorrer do ano 2020,
cujo conteúdo possa ser considerado uma obra literária. Incluímos,
ainda alguns autores de peças de
teatro que, embora não tenham
sido publicadas, foram encenadas
e mereceram grande destaque.”
Seria possível que não encontrasse ninguém? Mesmo que fosse a
escrever nas línguas francesa ou
inglesa? Mas era a pura das verdades, por mais decepcionante que
se apresentasse a situação.

uando
n u m a
crónica
anterior escrevi que os lusodescendentes de
Montreal começavam a ocupar
gradualmente postos de responsabilidade nos organismos da
Comunidade Portuguesa não fugia muito à verdade. Basta olhar
à nossa volta, com olhos de ver,
para o constatar. Contudo, como Nas outras províncias do Canadá
em todas as afirmações, há sem- já temos um bom punhado de espre um senão. Passo a explicar: critores das gerações mais novas,
alguns já de renome, a escrever as
Ao aprofundar as minhas pesqui- suas obras preferencialmente em
sas para a elaboração da Antolo- inglês, que publicam, regularmengia Literária Satúrnia, por mais te, não só em livros mas também
esforços que desenvolvesse não em revistas e jornais canadianos.
consegui encontrar um único lu- Haverá razões socioculturais e
sodescendente que se enquadrasse linguísticas que influenciam e
nos critérios de selecção que, con- causam esta disparidade entre o
fesso, não eram dos mais exigen- Québec e o restante Canadá?
tes. Para aqueles que estão menos Não me cabe a mim enveredar
a par do assunto, relembro:
por esse tipo de análises até por“Esta antologia tem como único que não tenho as competências
critério de selecção os autores es- para o fazer. Outros estudiosos
tarem publicados em livro, ou a apetrechados com melhores fer-

ramentas académicas irão, no futuro, certamente, atirar-se a essa
tarefa e esmiuçar causas e consequências.
Contudo, nem tudo está perdido,
aqui e ali, começam a surgir sinais

Fica a esperança de que daqui a
alguns anos, quando alguém decidir compilar uma Antologia Literária mais actualizada, os autores lusodescendentes do Québec
possam ter maior visibilidade, a

de mudança e há, embora ténue,
despertar deste torpor com o surgimento de alguns autores, ainda
que não estejam englobados no
espectro literário, começam a produzir obras muito interessantes e
afins.

confirmar que a comunidade portuguesa está rejuvenescida culturalmente e a transbordar de seiva
criativa.
E como as ideias são como as cerejas, vêm umas encadeadas nas
outras, termino esta crónica com
uma sugestão que não é inédita
mas que é sempre pertinente.
Talvez fosse oportuno que os jornais comunitários criassem uma
secção onde os mais novos, com
maior fluência e capacidade de comunicação em francês, se pudessem expressar.

Assim, passo a citar alguns nomes mais significativos, com livros publicados:
Belmira Perpétua - Les Portugais 50 ans à Montréal, 2004
Rosa Pires - Ne sommes-nous
pas québécoises? 2019
Sophie Reis - Le guide des Parents Voyageurs, 2018
Victoria Fernandes - The genui- Acredito que seria uma lufada de
ar fresco renovadora que iria agine you, 2006
tar as águas.

Desfocado
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projetam por toda a sociedade norte-americana.
E não deixa de ser para mim estranho que, sendo Paulo um católico, entenda como expectável
a noite de ontem, por que a percentagem de gente negra nas prisões seja
mero acaso – as noites imensamente superior à de brancos, ou que os
de domingo, nas televi- lugares de chefia em domínios muito essenciais
sões, têm muito pouco interes- raramente estejam sob o comando de negros, ou
se –, fui encontrar Paulo Por- mesmo que a polícia goze da prerrogativa da imutas a perorar na companhia nidade qualificada.
de Pedro Pinto. Como usualmente, procurei Portas não foi capaz de reconhecer que os préum outro programa, mas só encontrei a parte mios atribuídos em Hollywood estão objetivafinal de certa prova ciclista num outro canal mente condicionados pelos fatores atrás referidos.
de desporto. Já bem perto do final da emissão, Recusou reconhecer o desvio face à qualidade inum pouco sob a pressão do tempo por parte trínseca de quem é ator só por se ser negro, ou hisde Pedro Pinto, Paulo surgiu-nos com um novo pânico, e muito menos muçulmano. Se aqui cheregulamento recente para a atribuição dos Ós- gasse um marciano, e tivesse estudado um pouco
cares de Hollywood, que creio ir entrar em vi- do tempo recente do mundo, deduziria que Paulo
gor dentro de um ano, ou dois. E isto se Donald Portas desconheceria os bárbaros crimes das feras
da polícia norte-americana. E tudo, quase semTrump, O Bronco, não vier a ser reeleito.
Esse novo regulamento, em boa medida, faz exi- pre, passando incólume. A uma primeira vista, as
gências por quotas, envolvendo a obrigatoriedade protegidas de Weinstein eram as melhores, sendo
da presença de personalidades de grupos que, des- as preteridas as piores. Porque foram algumas dade há muito, foram sempre marginalizados. É o quelas as galardoadas, não estas. E que tal recorcaso dos negros, dos homossexuais assumidos, de dar, por exemplo, Walt Disney, com tudo o que
cidadãos com deficiências e de muitas outras mi- hoje se sabe ter feito a mil e uma pessoas, muitas
norias. Paulo Portas, deitando mão do ilusionismo delas caídas em desgraça?
que lhe é muito típico, lá brincou um pouco, apon- É por ser esta a realidade e por se ter vivido o
tando que o que é bom é o que é classificado como que o mundo pôde ver da barbaridade da societal, para mais por um júri como o de Hollywood. dade norte-americana – um em cada 140 norteIntencionalmente, Paulo colocou de lado a prin- -americanos está preso, com mais de 40 milhões
cipal razão que levou a este regulamento: a om- de norte-americanos sem acesso a cuidados de
nipresença, nos Estados Unidos, muitíssimo mais saúde – que surgiu o novo regulamento. Os annestes quatro anos de Trump, da discriminação teriores filmes e atores, como tudo o resto, não
racial, da marginalização das minorias negra, são o melhor em termos absolutos, mas o que a
hispânica e muçulmana, etc.. Realidades que se relatividade de uma sociedade violente e malvada
HÉLIO
BERNARDO LOPES

N

CRÓNICA

impôs no funcionamento dela mesma. E já agora:
terá já Paulo Portas lido o livro recente de Alexandre Patrício Gouveia? E então? Nada? Porque se
a resposta for esta, é bom que o autor esqueça a
singularidade que aponta a Francisco Balsemão.
Por fim, num texto meu com dias, ao redor da vacina russa – da primeira – e de quanto sobre ela se
tem pintado no Ocidente, pude salientar que não
existem prémios internacionais – Nobel, Pritzker,
Fields, etc. – em que sejam galardoados negros.
Além do mais, esses prémios são sempre ocidentais, com júris constituídos por ocidentais caucasianos, sendo que nem a própria Igreja Católica
Romana alguma vez teve um Papa negro. E quando olhamos as estruturas que fazem funcionar o
Vaticano, facilmente reparamos que não se veem
negros. A anterior realidade constitui um desvirtuamento da natureza das coisas humanas, pelo
que as limitações derivadas da presença fatídica
dos europeus por todo o mundo estão hoje à vista de todos: pobreza generalizada no continente
africano, no subcontinente americano, em partes
vastas do espaço asiático, duas guerras mundiais,
ataque com armas nucleares a um povo já depauperado, etc.. É este desvirtuamento das potencialidades humanas que o novo regulamente pretende corrigir. E só não o fará se o racista Trump, O
Bronco, voltar a ser reeleito. Nesse dia iniciar-se-á a grande ditadura mundial. E – quem sabe? –
talvez também a dinastia Trump, com os Estados
Unidos a mudarem ao sabor dos interesses materiais dessa dinastia, que se prolongará, então, por
décadas. Infelizmente, Paulo Portas quis-se colocar de um modo fortemente desfocado.
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'GLÓRIA' É A PRIMEIRA SÉRIE ORIGINAL PORTUGUESA NA NETFLIX
"Glória" tem argumento original de Pedro Lopes, um dos autores da série "Auga Seca" e de várias telenovelas, e realização de Tiago Guedes, que
dirigiu "A Herdade", filme distinguido há um ano no âmbito do Festival de Veneza. Os atores Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso
Pimentel, Adriano Luz e Gonçalo Waddington estão entre os protagonistas, assim como Joana Ribeiro, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto
Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira. "Glória", que decorre nos anos 60, no auge da Guerra Fria, está a
ser gravada na região do Ribatejo e em Lisboa, de acordo com a informação hoje divulgada pela Netflix. A ação concentra-se na aldeia da Glória do
Ribatejo, onde se situa o centro de transmissões americano RARET, que emite propaganda Ocidental para o Bloco de Leste.

POEMA DA SEMANA
BOM DIA MONTRÉAL
Foram muitos os portugueses
Que desde os anos cinquenta,
Procurando melhor vida
Demandaram Montréal,
Trazendo como bagagem
Corações cheios de esperança,
Muitas saudades e o fado,
E o nome de Portugal.
Ora, podemos afirmar
Que a nossa comunidade
Em muito tem contribuido
P’ra desenvolver Montréal.
Tem excelentes restaurantes,
Tem escolas, tem jornais,
A missão de Sta. Cruz,
A Caixa de Economia,
E o mural da grande Amália
Frente ao "Parc du Portugal".
Muito havia p’ra dizer
Desta nossa comunidade
Que com esforço e perseverança
Conquistou o seu lugar.
Podemos mesmo acrescentar
Que sentimos um certo orgulho
De na vida desta cidade
Podermos participar!
D.X.CABO
POR FAVOR NÃO CORRAM TANTO
Não sejam tão apresados!
Ainda é cedo para festejar
Guardem as vossas distâncias
Sem se deixarem tocar
Temos que andar mascarados
Mesmo sem ser Carnaval
Para não sermos confinados
Neste dilema universal
Para os amigos e namorados
Isto é uma luta de grande ardor
Mas o facto de viverem separados
È uma grande prova de amor
Foi dentro da nossa era
Que algo de estranho apareceu
Declarou ao mundo a guerra
E já tanta gente morreu
Sabemos que nesta luta
Não há heróis nem valentões
Isto é uma guerra sem disputa
Sem armas, e, sem canhões
A batalha não está ganha
Temos muito que lutar
Porque este assassino invisível
A todos quer liquidar
Temos que ser amigos
Mas não, de mãos dadas
Embora nos sintamos detidos
Dentro das nossas próprias casas
Nos abraços de fraternidade
Existe um perigo eminente
Que ao nome da amizade
Ceifa a vida a tanta gente.
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A Mina do Crucho
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

C

erto dia um homem andava à caça com o seu cão.
Correndo atrás de um
coelho, o cão meteu por uma estreita viela entre os dois penedos, e o caçador,
muito a custo e de esguelha, foi na sua peugada.
Quando deu por si, estava a desembocar numa
espécie de prado onde havia um belo lago e em
frente deste altar de ouro ladeado por dois grandes leões. O caçador fez menção de avançar e, de
súbito, ouviu os leões dizerem-lhe:
- Não passes daí, senão morres!
O homem teve medo de que fosse verdade e voltou pelo mesmo caminho para a sua aldeia, onde
contou como encontrara aquela mina encantada.
Daí por diante, a população passou a fazer uma
autêntica romaria àquele edifício encantado. Porém, nunca ninguém se aventurou a ir muito mais
longe porque lá estavam sempre atentos os leões:
- Não passes daí senão morres!
Ora havia na aldeia um indivíduo que tinha um
criado preto ao qual se meteu na cabeça arriscar o
pêlo para ir buscar a riqueza que estava guardada
na mina. E um dia o criado disse muito convicto:
- Meu "chiôr", eu sou homem capaz de ir tirar o
altar de ouro!
Ante a certeza que o rapaz demonstrava, o povo

juntou-se para o acompanhar. Ao chegar aos penedos pôs-se nu e entrou pelo caminho entre
os penedos. Já lá dentro, avançou resoluto até à
borda do lago e ia a meter-se lá dentro quando
os leões, numa voz mais temível do que da outra
vez, gritaram:
- Não passes daí senão morres!
Ao ouvir isto, o rapaz tomou-se de tanto susto
que inchou de medo. E como inchado não conseguia sair pela passagem dos penedos, teve de se
esfolar a si mesmo para voltar lá para fora. Nunca
mais lá voltou e não se sabe mesmo se alguém
tentou de novo a façanha, porque tempos depois
aconteceu o seguinte.
Naquela mina, todas as manhãs de S. João tocavam uns sinos que alvoroçavam todo o povo.
Quando toda a gente da povoação se encontrava
cerca do penedo parava então o toque angustiante.
Um dia passou pela aldeia um sujeito, na manhã
de S. João, que ao ver o desacato que os sinos faziam disse:
- Que diabo andais vós por aqui a fazer para ouvir tocar os sinos? Quanto me dais para eu cerrar
os penedos e terdes sossego na terra?
- Qual quê! Não fazes o que dizes!...
O tal sujeito olhou-os calmamente e cuspiu para
o meio da frecha entre os penedos. Imediatamente
as rochas se uniram, os sinos pararam e acabou a
cisma do povo.
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Queria mandar tudo para o inferno quando olhei a fotografia do meu marido com
a sua amante. Eu não sabia o que fazer,
estava desesperada. Fui ver o XAMÃ num
encontro privado e ele a tirou completamente das nossas vidas. Agora, o meu
marido é só meu, mais ninguém.
ANÓNIMA
Eu tinha muito respeito pelas minhas cunhadas
até perceber que eles eram contra nós. O meu
marido e eu sempre brigamos porque ele deixou-se ser manipulado por eles, senti-me muito triste
e com o coração partido. A minha filha me contou
que viu o XAMÃ no jornal e no 3º dia de CERIMÓNIAS, o meu marido começou a mudar. Agora, estamos longe deles e o meu marido ouve-me e compreende-me.
ROSA MARIA
Ver o meu filho com problemas de drogas, vícios e com amigos que não prestem para nada, estavam a destruir a
minha saúde. Tentei várias vezes falar
com ele, mas ele não me ouvia, ficava
zangado e dizia para eu não entrar na
vida dele. Fui ver o XAMÃ para ajudar-me.
E sim, o meu filho mudou. Ele largou as
drogas, encontrou novos amigos e está
voltou para a escola. Obrigado XAMÃ,
fazes milagres.
PAULA CORDEIRO

PUBLICIDADE

Eu tenho minha empresa de limpeza, mas o
meu ex-parceiro estava fazendo feitiçaria comigo para que eu pudesse fazer erros e perder
os meus contratos.
Até as máquinas na companhia começaram a
ter problemas.
Na minha primeira visita ao XAMÃ ele me disse onde o mal estava. Vi e arranjei este problema, graça isso recuperei os meus melhores contratos e comprei novas máquinas de
limpeza.
JOSÉ
Chorei de desespero porque sabia que o
meu marido era infiel, mas não podia deixá-lo. Sentia que sem ele a minha vida não
tinha sentido.
Tudo o que rodeava-me estava a masacrar-me. Eu não dormia, nem comia, não tinha
mais enegia para viver.
Visitei o XAMÃ e com apenas a foto, o
nome e a data de nascimento e um CERIMÓNIA PODEROSA ele pude arranjar tudo.
Esse homem é meu, ponto final.
ANÓNIMA
Ele pediu-me o divórcio e por isso pensei
que nunca mais voltaríamos juntos, mas
depois de ler cartas com o XAMÃ percebi
que ele ainda me amava e graças a alguns
RITUAIS DE ATRAÇÃO, ele voltou para
casa e desta vez foi definitivo. Obrigado
XAMÃ.
TERESA OLIVARES

COMUNIDADE
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UE: "É ALTURA DA CHINA PROVAR QUE TEM VERDADEIRO INTERESSE EM MUDAR"
"Claro que o bloco chinês também tem exigências, mas esta é a altura de [a China] provar que tem verdadeiro interesse em avançar, de mudar para melhor,
e só aí haverá possibilidade de termos um acordo de investimento", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falando em conferência de imprensa em Bruxelas no final de uma cimeira virtual UE-China dominada pelos assuntos comerciais. Frisando que, nos últimos meses, foi possível
alcançar compromissos por parte da China relativamente ao fim das transferências obrigatórias de tecnologia e a uma maior transparência nos subsídios
estatais, Ursula von der Leyen vincou que "muito, muito continua por ser feito noutras partes importantes do acordo, nomeadamente no que toca ao acesso
ao mercado e ao desenvolvimento sustentável".

Exaltação da Santa Cruz e celebração em
louvor a Nossa Senhora dos Milagres
ANTERO
BRANCO
comunidade
viveu um fim
de semana
intenso de celebrações ao padroeiro da Missão que
é a Santa Cruz e à rainha da ilha
Terceira que é a Nossa Senhora dos Milagres que se celebra
anualmente em Hochelaga.
As cerimonias deste ano, diferen-

A

tes de todas as outras, devido ao
Covid 19, foram celebradas com
modéstia, mas com a mesma devoção e religiosidade de sempre.
A Missão de Santa Cruz iniciou as
suas comemorações, com a instalação no seu exterior do seu “logo” e
nome por extenso.
Na missa solene de Domingo,
transmitida em simultâneo através

do facebook, uma forma dos doentes continuarem em contacto com
a Missão, esteve em exposição a
riquíssima custodia, oferecida pela
Diocese de Montreal, que continha
a relíquia do Santo Lenho, oferecido à nossa igreja pelo Patriarca
de Lisboa Manuel Gonçalves Cerejeira.
Na sua homilia o Senhor Padre

Adam faz-nos reflectir sobre a
Santa Cruz, que é exaltada como
o sinal que manifesta o amor de
Cristo pela humanidade. Contou-nos também como fora a primeira comemoração desta festa, que
devido à descoberta da verdadeira
Cruz de Cristo por Santa Helena,
mãe do imperador Constantino,
deu origem às comemorações da
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COVID-19: SANTUÁRIO DO FÁTIMA VAI REUNIR-SE COM MINISTÉRIO DA SAÚDE
"Já chegou um pedido de reunião ao gabinete por parte da instituição, o que revela bem a preocupação acrescida e com certeza que reuniremos
o mais rapidamente possível", disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa regular de atualização dos números da covid-19 em Portugal, depois de ter sido questionado sobre o aglomerado de pessoas que esteve no domingo no Santuário de Fátima. O acesso ao Santuário
de Fátima, no concelho de Ourém, foi bloqueado no domingo quando o complexo religioso atingiu a lotação máxima permitida no contexto da
pandemia de covid-19, disse a porta-voz da instituição. O secretário de Estado afirmou que a igreja católica teve, num passado recente, "um comportamento exemplar e de diálogo constante e permanente com as autoridades de saúde".

Exaltação da Santa Cruz.
Em Hochelaga, a Santa Missa,
na igreja perto da sede do Centro
Communautaire APES, teve um
gosto amargo. O pároco não deixa
cantar. O Grupo Coral Santa Cruz,
liderado por Inês Gomes teve de
estar silencioso. Só o organista
pôde tocar. Dona Inês ainda assim
leu o Salmo. Senti falta de quando a coral cantava “Ó Virgem dos

Milagres/, da Serreta Senhora/, da
Terceira Rainha/ dos homens protectora”…. O Senhor Padre Adam
presidiu a celebração com muita
emoção e teve o cuidado de preparar a homilia nos fazendo reviver
o início da devoção à Senhora dos
Milagres. Este culto à Senhora da
Serreta em Montreal teve início em
1989. Quatro dos seus fundadores
estiveram presentes na celebração,
Alcindo Alves, Eduíno Martins,
Libéria Coelho e eu mesmo, que

fui igualmente seu coordenador
durante vários anos.
A novena a Nossa Senhora, sempre muito concorrida, teve lugar
na sede de Hochelaga, sob a responsabilidade da Senhora Maria
do Carmo Rosa. Na quarta-feira, o
Senhor Padre Adam esteve presente e recitou o terço.
Filomena Coelho e Dolores Almeida responsáveis pelo novo Cen-

tre Communitaire APES agradeceram a todos os que têm tornado
possível esta celebração em honra
de Nossa Senhora dos Milagres.
Neste tempo de dor, medos e incertezas, a comunidade, na sua religiosidade continua caminhando
na sua espiritualidade para tentar
encontrar conforto, confiança e a
paz.

GUIA
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Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

Seguros / Financeiros

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

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

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

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

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

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

T.: 514-849-3808
Monumentos

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

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

Notários

imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

6

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

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

SUDOKU

7
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

Seguros / Financeiros

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

8

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

3 7 5 4
6
3
5
1
6
9
5
1
9
8
3
2
5 9 2 8
2
6
4

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Sopa de Bacalhau dos Campinos

INGREDIENTES: 2 ou 3 postas de bacalhau baixo; 2 cebolas
grandes; 750 g de tomate maduro ; 700 g de batatas; 1 dente
de alho; 400 g de pão de trigo caseiro (ou de 2ª); 6 colheres de
sopa de azeite; pimenta branca.

PREPARAÇÃO: Numa caçarola de barro introduzem-se as
cebolas ás rodelas, o tomate cortado aos bocados sem as sementes e com algumas peles, as batatas ás rodelas e o dente
de alho. Não se demolha o bacalhau, mas lava-se em várias
águas com a intenção de lhe retirar o máximo de sal. Colocam-se as postas assim lavadas sobre as batatas e rega-se tudo
com a água que se julgar necessária para cozer todos os ingredientes e para molhar as sopas. Leva-se a cozer.
Entretanto, tem-se o pão cortado ás fatias pequenas para dentro de uma saladeira de barro (alguidar). Escaldam-se com a
água da sopa (depois de tudo cozido) a ferver. Tapa-se e deixa-se abeberar. Passados alguns minutos e quando todas
as sopas estiverem repassadas de caldo, escorre-se o que estiver a mais e rega-se com o azeite. A quantidade de azeite
deverá ser a necessária para que as sopas fiquem bem saborosas à gordura. Dão-se umas voltas ás sopas e dispõem-se
por cima as cebolas, as batatas e o tomate. O bacalhau serve-se ao mesmo tempo, mas à parte.

HORIZONTAIS: 1. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do
(...). Polícia Judiciária. 2. Senhor (abrev.). Graduação utilizada em artes marciais japonesas. Estou informado. 3. União Europeia (si-gla).
Encolher. 4. (...) Tersigni, comedian-te norte-americana, autora do livro Men to Avoid in Art and Life (onde usa pinturas do século XVII para
ilustrar o mansplai-ning, com piada). É infiel a. 5. Canto la-mentoso,
entrecortado de suspiros. Citröen conhecido popularmente em Portugal por boca-de-sapo. 6. Universidade de Aveiro. Deserto situado no
continente asiático, a sul da Mongólia. 7. Novo podcast do PÚBLICO
sobre des-porto e alimentação saudável. 8. Autores (abrev.). Estranhe. Colesterol bom. 9. Aterros da (...), para onde é enviado todo o
amianto do país. 10. Atmosfera. Antes de Cristo (abrev.). 11. Atleta
que corre na maratona.
VERTICAIS: 1. Unguento. Antes do meio-dia. 2. Que tem por costume
ou hábito fazer alguma coisa (fem.). Capital do Gana. 3. Seguir até.
Comissão Europeia. 4. Enclausurada. 5. Pessoa a quem se tributa
muito respeito e veneração. Modo de dizer. 6. Cause raiva. Larápio.
7. Intransitivo (abrev.). Ana (...), candidata socialista à Presidência
da República. 8. Rácio de transmissibilidade. Prefixo (duas vezes).
Tomba. 9. Conservas de (...), lide-raram os mercados internacionais
duran-te as décadas centrais do século XX. 10. Cabos náuticos. Anno
Domini. Autoridade Tributária e Aduaneira. 11. (...) Menzel, vencedor
do Óscar pelo seu primeiro filme, Comboios Rigorosamente Vigiados
(1938-2020). Ministra.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar
no betão e finalização de piscina. Nora: 450-628-5472

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

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

ROBERTO
514-992-1586

Companhia em
paisagismo
está à procura de
empregados
com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

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

450-668-1578

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

ESTAMOS À PROCURA DE
PESSOAS COM EXPERIÊNCIA A
TEMPO INTEIRO
DURANTE DIA E NOITE.

514-974-4680

Precisa-se de uma esteticista e
uma cabeleireira para um salão de
cabeleireirasituado em Montreal.
514-267-2980

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

Boa família na área de Côtes-des-Neiges procura senhora séria, com experiência para fazer limpeza de uma
casa honesta e profissional, 2-3 vezes por semana.
Não há “Stress” no trabalho.
LUBA: 514-731-2176

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
VENDE-SE

VENDE-SE
EQUIPAMENTO
COMPLETO PARA
FAZER VINHO, PRENSA, ESMAGADOR,
BILHAS DE
10 E DE 12 GALÕES.
BOM PREÇO.

514-323-8422

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†

JOAQUIM RODRIGUES
1928-2020

Faleceu em Montreal no dia
10 de setembro de 2020, com
92 anos de idade, o senhor
Joaquim Rodrigues natural
de Santa Clara, Ponta Delgada, São Miguel, Açores. Esposo da já falecida senhora
Rosa Maria Ferreira. Deixa na
dor sua sua filha Maria Clara
(Georges Paradisi), seu filho
Jorge (Maria Lucifero), seus
netos/as Stella-Marie, Matteo,
Robert, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar segunda-feira 14 de setembro de
2020 às 17h na na capela. Vai ser sepultado no Mausoléu St-Martin. Renovam com profunda saudade a missa
do sétimo dia que vai se realizar amanhã, quinta-feira,
17 de setembro de 2020 às 18h30. A família vem por
este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-haja.

MEMORANDUM

MEMORANDUM
ANA ROSA MARTINS BARROSO
1929 – 2020

É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o
falecimento, em Montreal, no dia
27 de abril de 2020, de Ana Rosa
Martins, 91 anos de idade, viúva
de Alberto Antunes Barroso, natural do Campo do Gerês, concelho de Terras de Bouro, distrito
de Braga.
Ele deixa na dor familiares e amigos. Devido às circunstâncias, o
funeral será celebrado no sábado, dia 26 de setembro de 2020
às 13h na Mission Notre-Dame
D'Afrique situado no 4550 Avenue d'Orléans, Montreal,
QC H1X 2K4, situado ao canto da rua Mont-Royal. 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.

PROCURA-SE

PROCURO
UM MILAGRE
Encontrei um senhor que assistiu a missa das 10h
e que estava ao meu lado no domingo 1 de março
de 2020, um domingo antes da missa dos Fadistas.
Estavamos perto do grupo coral e estava vestida
de um casaco vermelho.

MARTA
514-903-5727

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

CRÓNICA
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SPORTING REVELA VALORES DA TRANSFERÊNCIA DE ACUÑA PARA O SEVILLA: O Sporting revelou, esta segunda-feira, que a transferência
de Marcos Acuña para o Sevilla foi feita a troco de 10,5 milhões de euros. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os leões
adiantam ainda que podem receber mais dois milhões de euros mediante objetivos. "A Sporting SAD receberá o montante fixo de € 10.500.000,00 (dez milhões
e quinhentos mil euros), acrescido de um valor condicional de até € 2.000.000,00 (dois milhões de euros), devido em função da obtenção de objectivos (i) relacionados com a participação do jogador em jogos e (ii) relacionados com a participação da equipa de futebol do Sevilla na Liga dos Campeões", pode ler-se na nota
oficial enviada à CMVM. O Sporting informa ainda que os custos com "os serviços de intermediação" ascendem ao um milhão e cinquenta mil euros, ao mesmo
tempo que destacam que o valor do Mecanismo de Solidariedade, devido a clubes terceiros, será suportado pela Sporting SAD e pelo Sevilla, em partes iguais.

Novo guia espiritual para Rabo de Peixe
ANTÓNIO PEDRO COSTA

T

CARNEIRO: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Aposte na sua relação. Que o Amor e
a Felicidade sejam uma constante na sua vida! Saúde:
Não se desleixe, cuide de si. Dinheiro: Pense bem antes
de investir o seu dinheiro. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo pode
declarar-lhe uma paixão. Que os seus desejos se
realizem! Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro:
Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
GÉMEOS: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Momentos escaldantes
a dois. Saúde: Não coma demasiados doces. Dinheiro:
Não gaste além das suas possibilidades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Controle a impulsividade,
meça as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na
realização de coisas úteis a si e aos outros. Saúde: Dê
mais atenção aos seus pulmões, não fume. Dinheiro: Ponha em
marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
LEÃO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa
Escolha.
Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Que
a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.
Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação.
Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido,
mas esta é uma fase passageira. Que a sabedoria
infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime.
Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma
constante na sua vida!
Saúde: Evite enervar-se.
Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Controle a sua agressividade.
Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir
por sentimentos ou pensamentos negativos. Saúde: Dê
mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período favorável. Números
da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: acredite que é uma
pessoa com um potencial enorme. Aprenda a mostrar
toda essa Força e Luz interior que tem dentro de si.
Saúde: Cuidado com quebras de tensão. Dinheiro: Momento
favorável. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte.
Amor: Preste mais atenção à sua família. A felicidade na
sua casa depende da educação que der aos seus filhos,
por isso, preste atenção à formação que lhes dá. Saúde: Vigie a
tensão arterial. Dinheiro: Não faça gastos supérfluos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a verdade,
por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é você que
cria as oportunidades! Saúde: Cuide dos seus pés.
Dinheiro: Poderá planear uma viagem.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
PEIXES: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos
a dois. Apesar das contingências, supere sempre as
dificuldades, vença os obstáculos e construa o seu
caminho! Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

omou posse como Pároco na Paróquia do
Senhor Bom Jesus,
da Vila de Rabo de Peixe, o
Pe. Francisco Zanon, que
até agora esteve como Vigário Paroquial na ilha de S. Jorge, mais propriamente no Norte Grande, Norte Pequeno e
Santo António, que veio substituir o Pe. José
Cláudio Andrade Silva, da Comunidade Obra
de Maria, que regressou ao Brasil.
Como sempre, a comunidade cristã de Rabo
de Peixe dispensa grande carinho aos sacerdotes que são nomeados para aquela Vila e é sempre com muita alegria que a Paróquia do Senhor
Bom Jesus se engalanou para receber o Pe. Zanon como seu Pároco. Como tal, realizou-se
no passado domingo uma singela, mas sentida
cerimónia de boas-vindas, cujo cerimonial foi
coordenado pelo Ouvidor da Ribeira Grande, Pe.
Vítor Medeiros.
Não fora este período de pandemia e o acolhimento naquela vetusta Igreja seria revestido de
tons ainda mais festivos, bem à moda carinhosa
do povo de Rabo de Peixe, com as suas filarmónicas, os tapetes de flores, com bandeiras desfraldadas e os paroquianos a acompanharem-no
em alegre cortejo, desde a casa paroquial até esta
Igreja. Mas os tempos em que vivemos exige de
todos contenção e distanciamento social.
Numa mensagem de boas-vindas, que o Conselho Pastoral endereçou ao Pe. Francisco Zanon,
foi dito que, a partir de agora, ele se considerasse
mais um membro de cada uma das famílias de
Rabo de Peixe; pois compartilhará momentos de
alegrias e os momentos menos bons, adiantando
que o novo Pároco cuidará do povo de Rabo de
Peixe, como o Pastor que cuida e conhece cada
ovelha de seu rebanho, aliás na senda do pedi-

do e do exemplo vindo do bom Papa Francisco
que tem dado muitos passos, mostrando como se
pode ser um verdadeiro pastor.
A partir de agora, como Pároco, apresentar-se-á a Deus em nome do povo cristão de Rabo de
Peixe, entregando-Lhe todas as suas preces e estará próximo, para comunicar o perdão de Deus,
a esperança e a alegria de viver como cristãos.
Por outro lado, agradeceu ao Pe. Francisco Zanon, por ter aceite a convocação do Senhor Bispo D. João Lavrador, para ir para aquela boa e
bonita Vila de Rabo de Peixe, dizendo o seu sim,
como Maria, Nossa Senhora do Rosário, para
abraçar esta sua nova missão, na Paróquia do Senhor Bom Jesus.
Nesta perspetiva de fé, os paroquianos do Senhor Bom Jesus pretendem oferecer ao novo Pároco todo o apoio e ajuda e em contrapartida os
possa ensinar, perdoar, consolar e abençoar. Mas
têm uma certeza: a mão de Deus dominará, pois
têm tido a sorte do Senhor Bom Jesus os enviar
sempre para aquela Paróquia bons sacerdotes,
que os ajudam a caminhar nas sendas insondáveis do Senhor.
Por isso, o Conselho Pastoral, que integra os
vários movimentos paroquiais, quiseram deixar
naquela cerimónia o carinho, a amizade e a disponibilidade no dia-a-dia da vida comunitária
desta grande Paróquia, disponibilizando-se para
ficamos ao seu dispor e entregando uma lembrança simbólica.
No entanto, pediram ao Padre Francisco Zanon,
como diz o pensamento popular, que transforme
em flores alguns espinhos que possa eventualmente encontrar nesta caminhada e que todas
as pedras que aparecerem no seu caminho possam constituir os degraus da escada para subir
até Deus. Que às dores e cansaço os converta em
alegria, em fé e em otimismo.
Os desafios serão muitos naquela terra de missão, mas fica a certeza de que ele nunca estará
só. Como comunidade paroquial, carregarão todos juntos a cruz que leva à alegria da verdadeira
Páscoa.
Por outro lado, foi dito que esta obra é de Deus,
dado que apenas são seus servos nesta grande
messe com cerca de 10 mil almas e têm a consciência que não se pode enterrar os talentos que
confiados, mas com certeza que o Padre Francisco Zanon saberá pô-los a render.
Fizeram votos que ele seja um real mensageiro da Boa Nova, alimentando a fé e seja como
Moisés, abrindo os caminhos que levarão à terra
prometida. Não será tarefa fácil para um único
Padre numa paróquia com esta dimensão, pelo
que importa unirmos esforços para levarmos este
barco a bom porto.
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Alain Côté O.D.
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Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Proença confirma jogos
sem público até outubro

O

presidente da Liga, Pedro Proença,
pronunciou-se esta segunda-feira
acerca do Sporting-Gil Vicente, da
primeira jornada da Liga, depois de terem
sido detetados casos de Covid-19 nos dois emblemas.
Após a reunião com o secretário de Estado da
Saúde, António Lacerda Sales, o dirigente expli-

próxima jornada. A garantia que temos é que todos os jogadores com resultados positivos farão
testes amanhã. Se os plantéis estiverem aptos,
partirão para jogo. Tudo depende da evolução do
quadro epidemiológico, mas, testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos
jogo», referiu em declarações aos jornalistas.
Os futebolistas que testaram positivos têm de
cumprir os 14 dias de isolamento e ficam, portanto, excluídos da ronda inaugural da Liga. No
entanto, esse quadro está a ser reavaliado. «O
quadro de quarentena está a ser reavaliado e vamos receber instruções claras e objetivas sobre
esse tema», afirmou.
Em relação ao regresso do público aos estádios,
Proença confirmou que até dia 2 de outubro os
jogos vão decorrer à porta fechada.
«A Liga sai clara e satisfeita em relação aos
próximos passos. Dia 2 [de outubro] haverá nova
reunião, no sentido de fazermos uma reavaliação. Apresentámos ao secretário de Estado o teste-piloto de introdução de público nos estádios,
temos o planeamento feito, temos de esperar que
haja sensibilidade das entidades pública e haja
procedimentos equitativos em relação ao futecou que os jogadores que estiveram em contacto bol e a outras atividades. Público nos estádios?
com os infetados vão ser testados esta terça-feira A 2 de outubro poderá ser feita essa reavaliação.
e, em caso de resultado negativo, poderão jogar. Sabemos que até lá o público não estará nos es«Os jogadores serão testados amanhã [terça- tádios. Precisamos rapidamente de público nos
-feira] para que possam estar disponíveis para a estádios», disse.

Pizzi: «Temos trabalhado muito bem
e estamos a assimilar as ideias»
Para Pizzi, a maior rodagem competitiva que
o PAOK tem nesta fase prematura da época
não será problema para o Benfica quando as
duas equipas se defrontarem esta terça-feira
para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O polivalente, um dos capitães da equipa portuguesa, acredita que o trabalho que os
encarnados já fizeram nesta pré-época permite encarar com total confiança do duelo com a
equipa grega.

«Temos vindo a trabalhar muito bem durante a
pré-época e a assimilar as ideias do mister. São
sempre ideias diferentes, porque cada mister tem
as suas ideias, mas estamos cientes do que o mister e a equipa técnica querem. Temos vindo a trabalhar da melhor maneira pra corresponder a cada
jogo», referiu na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

«Estamos a assimilar da melhor maneira possível as ideias do mister. Cada treinador tem as suas
ideias e maneira de jogar. Para mim, que já estive
com o mister, pode ser mais fácil, mas acho que
todos os jogadores do plantel estão a assimilar as
ideias muito bem: são ideias muito positivas e um
futebol muito positivo. Acho que as coisas estão
a correr bem, como temos vindo a demonstrar na
pré-época. São jogos amigáveis, mas acho que dá
para perceber que a nossa preparação está a ser
muito bem feita», acrescentou,
debruçando-se depois sobre
o adversário desta terça-feira
com o PAOK, equipa que é
treinada por Abel Ferreira
«O Benfica está sempre preparado para entrar em todos
os jogos para vencer. É isso
que queremos fazer amanhã.
Esta é uma eliminatória só a
uma mão, por isso temos de
entrar fortes, concentrados e
determinados. Oxalá que no
final possamos estar a festejar
a qualificação para a próxima
ronda. (...) Acho que já analisámos bastante a equipa deles. Têm jogadores com muita
qualidade, um treinador com
provas dadas no futebol português e que na Grécia está também a fazer um bom trabalho. Vamos
apanhar pela frente um PAOK com muita qualidade e com vontade de passar à próxima eliminatória, mas estudámos muito o adversário. Vai ser um
jogo difícil contra uma equipa de qualidade, mas
estamos preparados para dar o nosso melhor»,
concluiu Pizzi.

1ª JORNADA

2ª JORNADA

18/09 Famalicão 14:00 Benfica
Guimarães 16:15 Belenenses
19/09 Nacional 11:00 Boavista
Sporting 13:30 Gil Vicente
FC Porto 16:00 SC Braga
20/09 Santa Clara 11:00 Marítimo
Moreirense 13:30 Farense
CD Tondela 16:00 Rio Ave
21/09 Portimonense 14:45 P. Ferreira

1-CD Mafra
2-Benfica B
3-FC Vizela
4-Estoril Praia
5-Varzim
6-FC Penafiel
7-Casa Pia
8-Leixões
9-Académica OAF
10-Feirense
11-A. de Viseu
12-GD Chaves
13-Vilafranquense
14-UD Oliveirense
15-FC Porto B
16-Arouca
17-SC Covilhã
18-CD Cova Piedade

25/09 SC Braga 15:30 Santa Clara
26/09 Marítimo 10:30 CD Tondela
Benfica 13:30 Moreirense
Boavista 16:00 FC Porto
27/09 Farense 10:30 Nacional
Gil Vicente 11:00 Portimonense
Paços de Ferreira 13:30 Sporting
Rio Ave 16:00 V. Guimarães
28/09 Belenenses 14:45 Famalicão

PTS J

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RESULTADOS
10/09 Estoril Praia 1-0 Arouca
11/09 Feirense ADI GD Chaves
12/09 A. de Viseu ADI Académica OAF
FC Vizela 2-1 UD Oliveirense
13/09 CD Cova Piedade 0-4 CD Mafra
Leixões 2-2 Casa Pia
Benfica B 3-2 Vilafranquense
Varzim 1-0 FC Porto B
14/09 FC Penafiel 1-0 SC Covilhã

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

V

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

GM GS

4
3
2
1
1
1
2
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0

2ª JORNADA
18/09 UD Oliveirense 11:00 FC Penafiel
GD Chaves 12:00 Varzim
Vilafranquense 13:00 Feirense
19/09 Casa Pia 6:00 Benfica B
Arouca 10:30 Leixões
CD Mafra 10:30 A. de Viseu
FC Porto B 12:00 FC Vizela
SC Covilhã 13:00 CD Cova Piedade
20/09 Académica OAF 6:15 Estoril Praia

LIGA DOS CAMPEÕES
15/09
PAOK (GRE) vs Benfica (POR)
Dynamo Kyiv (UKR) vs AZ Alkmaar (NED)
Gent (BEL) vs Rapid Wien (AUT)
16/09
Ferencváros (HUN) vs GNK Dinamo (CRO)
Qarabağ (AZE) vs Molde (NOR)
Omonia (CYP) vs Crvena zvezda (SRB)
Midtjylland (DEN) vs Young Boys (SUI)
Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Dinamo Brest (BLR)
EUROPA LEAGUE
16/09
17/09

0
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
3
2
1
1
1
4

Progrès (LUX) vs Willem II (NED)
Hammarby (SWE) vs Lech (POL)
B36 Tórshavn (FRO) vs TNS (WAL)
Inter Escaldes (AND) vs Dundalk (IRL)
KuPS (FIN) vs Slovan Bratislava (SVK)
Linfield (NIR) vs Floriana (MLT)
Riga (LVA) vs Tre Fiori (SMR)
Djurgården (SWE) vs Europa (GIB)
Flora Tallinn (EST) vs KR Reykjavík (ISL)
Sileks (MKD) vs Drita (KOS)
Astana (KAZ) vs Budućnost Podgorica (MNE)
Ararat-Armenia (ARM) vs Fola Esch (LUX)
Connah's Quay Nomads (WAL) vs Dinamo Tbilisi (GEO)
Kaysar Kyzylorda (KAZ) vs APOEL (CYP)
Mura (SVN) vs AGF Aarhus (DEN)
Maccabi Haifa (ISR) vs Kairat Almaty (KAZ)
Locomotive Tbilisi (GEO) vs Dynamo Moskva (RUS)
Neftçi (AZE) vs Galatasaray (TUR)
Coleraine (NIR) vs Motherwell (SCO)
IFK Göteborg (SWE) vs Copenhagen (DEN)
Bačka Topola (SRB) vs FCSB (ROU)
Teuta (ALB) vs Granada (ESP)
OFI Crete (GRE) vs Apollon Limassol (CYP)
Viking (NOR) vs Aberdeen (SCO)
Bala Town (WAL) vs Standard Liège (BEL)
Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) vs Partizan (SRB)
CSKA-Sofia (BUL) vs BATE Borisov (BLR)
Botoşani (ROU) vs Shkëndija (MKD)
Lokomotiv Plovdiv (BUL) vs Tottenham (ENG)
Laç (ALB) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Aris (GRE) vs Kolos Kovalivka (UKR)
Budapest Honvéd (HUN) vs Malmö (SWE)
Ventspils (LVA) vs Rosenborg (NOR)
Riteriai (LTU) vs Slovan Liberec (CZE)
Lincoln Red Imps (GIB) vs Rangers (SCO)
Servette (SUI) vs Reims (FRA)
Borac Banja Luka (BIH) vs Rio Ave (POR)
Renova (MKD) vs Hajduk Split (CRO)
Olimpija Ljubljana (SVN) vs Zrinjski (BIH)
Kukës (ALB) vs Wolfsburg (GER)
Dunajská Streda (SVK) vs Jablonec (CZE)
Piast Gliwice (POL) vs Hartberg (AUT)
Osijek (CRO) vs Basel (SUI)
Shamrock Rovers (IRL) vs AC Milan (ITA)
Hibernians (MLT) vs Fehérvár (HUN)
Bodø/Glimt (NOR) vs Žalgiris Vilnius (LTU)
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UEFA Nations 2020/2021
LEAGUE A

LEAGUE B

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Itália
2-Holanda
3-Polónia
4-Bósnia e Herzeg.

P
4
3
3
1

J
2
2
2
2

V
1
1
1
0

E
1
0
0
1

D
0
1
1
1

GRUPO 2
1-Bélgica
2-Inglaterra
3-Dinamarca
4-Islândia

P
6
4
1
0

J
2
2
2
2

V
2
1
0
0

E
0
1
1
0

GRUPO 3
1-Portugal
2-França
3-Suécia
4-Croácia

P
6
6
0
0

J
2
2
2
2

V
2
2
0
0

GRUPO 4
1-Espanha
2-Ucrânia
3-Alemanha
4-Suíça

P
4
3
2
1

J
2
2
2
2

V
1
1
0
0

8/09

7/09
6/09
5/09

4/09
3/09

GM GS
2
1
1
1
2
2
2
3

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Roménia
2-Áustria
3-Noruega
4-Irlanda do Norte

P
4
3
3
1

J
2
2
2
2

V
1
1
1
0

E
1
0
0
1

D
0
1
1
1

GM GS
4
3
4
4
6
3
2
6

D
0
0
1
2

GM GS
7
1
1
0
0
2
1
6

GRUPO 2
1-Escócia
2-República Checa
3-Israel
4-Eslováquia

P
4
3
2
1

J
2
2
2
2

V
1
1
0
0

E
1
0
2
1

D
0
1
0
1

GM GS
3
2
4
3
2
2
2
4

E
0
0
0
0

D
0
0
2
2

GM GS
6
1
5
2
0
3
3
8

GRUPO 3
1-Rússia
2-Hungria
3-Sérvia
4-Turquia

P
6
3
1
1

J
2
2
2
2

V
2
1
0
0

E
0
0
1
1

D
0
1
1
1

GM GS
6
3
3
3
1
3
0
1

E
1
0
2
1

D
0
1
0
1

GM GS
5
1
2
5
2
2
2
3

GRUPO 4
1-País de Gales
2-Finlândia
3-Rep. da Irlanda
4-Bulgária

P
6
3
1
1

J
2
2
2
2

V
2
1
0
0

E
0
0
1
1

D
0
1
1
1

GM GS
2
0
1
1
1
2
1
2

Grp.2 Bélgica 5-1 Islândia
Grp.2 Dinamarca 0-0 Inglaterra
Grp.3 França 4-2 Croácia
Grp.3 Suécia 0-2 Portugal
Grp.1 Bósnia e Herzegovina 1-2 Polónia
Grp.1Holanda 0-1 Itália
Grp.4 Suíça 1-1 Alemanha
Grp.4 Espanha 4-0 Ucrânia
Grp.3 Suécia 0-1 França
Grp.3 Portugal 4-1 Croácia
Grp.2 Dinamarca 0-2 Bélgica
Grp.2 Islândia 0-1 Inglaterra
Grp.1 Holanda 1-0 Polónia
Grp.1 Itália 1-1 Bósnia e Herzegovina
Grp.4 Ucrânia 2-1 Suíça
Grp.4 Alemanha 1-1 Espanha

7/09

6/09

4/09

3/09

LEAGUE C

P
6
3
3
0
P
4
4
3
0
P
4
4
1
1

J
2
2
2
2
J
2
2
2
2
J
2
2
2
2

V
2
1
1
0
V
1
1
1
0
V
1
1
0
0

E
0
0
0
0
E
1
1
0
0
E
1
1
1
1

D
0
1
1
2
D
0
0
1
2
D
0
0
1
1

GM GS
3
0
2
2
2
2
0
3
GM GS
3
2
2
1
3
2
0
3
GM GS
2
1
1
0
2
3
1
2

GRUPO 4
1-Albânia
2-Cazaquistão
3-Bielorrússia
4-Lituânia

P
3
3
3
0

J
1
2
2
1

V
1
1
1
0

E
0
0
0
0

D
0
1
1
1

GM GS
2
0
3
2
2
3
0
2

7/09
7/09
6/09
5/09

4/09

O

ex-futebolista internacional brasileiro Pelé felicitou Cristiano Ronaldo
por ter ultrapassado os cem golos
ao serviço da seleção de Portugal.
"Eu pensava que iríamos comemorar cem gols [golos] hoje. Mas
foram 101! Parabéns, Cristiano, por
cada passo adiante em sua jornada!", escreveu Pelé, na sua conta na
rede social Twitter.
Cristiano Ronaldo, de 35 anos, alcançou na terça-feira os 101 golos

Grp.2 Israel 1-1 Eslováquia
Grp.2 República Checa 1-2 Escócia
Grp.1 Áustria 2-3 Roménia
Grp.1 Irlanda do Norte 1-5 Noruega
Grp.3 Sérvia 0-0 Turquia
Grp.4 Rep. da Irlanda 0-1 Finlândia
Grp.3 Hungria 2-3 Rússia
Grp.4 País de Gales 1-0 Bulgária
Grp.1 Noruega 1-2 Áustria
Grp.2 Escócia 1-1 Israel
Grp.2 Eslováquia 1-3 Rep. Checa
Grp.1 Roménia 1-1 Irlanda do Norte
Grp.4 Finlândia 0-1 País de Gales
Grp.4 Bulgária 1-1 Rep. da Irlanda
Grp.3 Turquia 0-1 Hungria
Grp.3 Rússia 3-1 Sérvia

LEAGUE D

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Montenegro
2-Luxemburgo
3-Azerbaijão
4-Chipre
GRUPO 2
1-Macedónia
2-Geórgia
3-Arménia
4-Estónia
GRUPO 3
1-Grécia
2-Eslovénia
3-Kosovo
4-Moldávia

8/09

Pelé felicita Cristiano
Ronaldo pelos 101 golos

Grp.1 Luxemburgo 0-1 Montenegro
Grp.1 Chipre 0-1 Azerbaijão
Grp.2 Arménia 2-0 Estónia
Grp.2 Geórgia 1-1 Macedónia
Grp.4 Albânia 0-2 Lituânia
Grp.4 Cazaquistão 1-2 Bielorrússia
Grp.3 Kosovo 1-2 Grécia
Grp.3 Eslovénia 1-0 Moldávia
Grp.2 Estónia 0-1 Geórgia
Grp.1 Azerbaijão 1-2 Luxemburgo
Grp.1 Chipre 0-2 Montenegro
Grp.2 Macedónia 2-1 Arménia
Grp.4 Bielorrússia 0-2 Albânia
Grp.4 Lituânia 0-2 Cazaquistão

J
10
9
10
9
10
9
10
10
10
10
9
9
10
10
9
9
9
8
10
10

V
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
1
2
2
1

E
2
0
3
2
2
5
3
2
1
3
3
6
2
2
3
3
6
2
2
4

J
2
2
2
2

V
2
0
0
0

E
0
2
1
1

D
0
0
1
1

GM GS
4
2
1
1
0
1
3
4

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 2
1-Liechtenstein
2-Gibraltar
3-São Marino

P
3
3
0

J
1
1
2

V
1
1
0

E
0
0
0

D
0
0
2

GM GS
2
0
1
0
0
3

8/09
6/09
5/09
3/09

São Marino 0-2 Liechtenstein
Grp.1 Malta 1-1 Letónia
Grp.1 Andorra 0-1 Ilhas Faroé
Grp.2Gibraltar 1-0 São Marino
Grp.1Ilhas Faroé 3-2 Malta
Grp.1Letónia 0-0 Andorra

P
1-Columbus Crew 24
2-Philadelphia U.
21
3-Toronto FC
21
4-Orlando City SC 19
5-Montreal Impact
16
6-New York City FC 16
7-New York Red Bulls 14
8-New England R. 14
9-Nashville SC
12
10-Atlanta United FC 11
11-D.C. United
10
12-Chicago Fire FC 9
13-FC Cincinnati
9
14-Inter Miami CF
8

BRASILEIRO 2020
P
20
18
18
17
17
17
15
14
13
12
12
12
11
11
9
9
9
8
8
7

P
6
2
1
1

GRUPO EASTERN

CAMPEONATO

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

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
1-Ilhas Faroé
2-Letónia
3-Andorra
4-Malta

D
2
3
2
2
3
0
3
4
5
4
3
1
5
5
4
4
2
4
6
5

GRUPO WESTERN
1-Sporting KC
2-Seattle Sounders
3-Minnesota United
4-Los Angeles FC
5-LA Galaxy
6-Portland Timbers
7-Houston Dynamo
8-Real Salt Lake
9-FC Dallas
10-Colorado Rapids
11-SJ Earthquakes
12-Vancouver W.

P
20
18
17
15
15
14
14
14
13
13
10
9

J
11
11
11
11
10
11
11
11
10
11
11
11
11
11

V
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2

E
1
2
2
2
4
5
5
3
4
6
5
6
6
7

D
3
3
3
4
1
1
2
5
3
2
4
3
3
2

J
11
10
11
11
10
10
11
11
9
10
10
10

V
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3

E
3
2
4
4
3
4
3
3
2
3
4
7

D
2
3
2
3
3
2
5
5
4
4
4
0

GM

GS

18
17
18
19
16
10
9
10
9
11
9
11
7
9

4
10
12
13
13
9
13
11
11
15
15
18
17
14

GM

GS

21
23
21
25
16
18
18
16
12
17
15
12

15
10
17
24
15
22
17
19
9
16
26
22

MELHOR MARCADOR
		
1-Raúl Ruidíaz [Seattle Sounders]
2-Jordan Morris [Seattle Sounders]
3-Sebastian Lletget [LA Galaxy]
3-Kevin Molino [Minnesota United]
3-Gadi Kinda [Sporting KC]
3-Gyasi Zardes [Columbus Crew]
3-Cristian Pavón [LA Galaxy]
3-Damir Kreilach [Real Salt Lake]

J
7
7
6
7
6
7
6
7

G
6
5
4
4
4
4
4
4

pela seleção, ao marcar os dois golos que deram a Portugal a vitória
sobre a Suécia em Solna, por 2-0,
num jogo da Liga das Nações.
O madeirense, que se tornou o segundo jogador da história (e o primeiro europeu) a somar cem golos
por uma seleção, está agora mais
perto do recorde absoluto, os 109
de Ali Daei, atualmente com 51
anos, que teve como ponto alto da
carreira a passagem pelo Bayern de

Munique, em 1998-99.
O português deixou para trás grandes figuras do futebol como o próprio Pelé, que marcou 77 golos pelo
Brasil.
Esta não é a primeira vez que Pelé
mostra a sua admiração pelo craque
português, que venceu recentemente o campeonato italiano com a Juventus.
Com 1283 golos e três títulos mundiais, "o rei" do futebol já tinha admitido que considerava Cristiano
Ronaldo o melhor jogador do
mundo da atualidade.
"Hoje,
acho
que o Cristiano Ronaldo é
o mais estável,
já faz uns dez
anos",
disse
Pelé, em resposta à questão
de quem era o
melhor
jogador atual, numa
entrevista concedida há seis
meses ao canal Pilhado do
YouTube, sublinhando no entanto que também
convém
estar atento a Messi.
O argentino continua a ser o concorrente mais próximo de Cristiano
Ronaldo, com 70 golos pela Argentina.
O português disse na terça-feira
que ficou "muito feliz" pela vitória
frente à Suécia (2-0), na Liga das
Nações, e por ter chegado aos 101
golos pela equipa principal de Portugal.

Sporting tem sete jogadores
infetados com covid-19

O

Sporting tem um total de
sete jogadores infetados
com covid-19. A notícia
foi avançada esta segunda-feira

Maisfutebol: os exames realizados no domingo detetaram mais
quatro casos positivos no plantel
e também um caso positivo no
staff de apoio à equipa.
Recorde-se que no domingo foram conhecidos três casos positivos no plantel, que impediram
a realização do jogo particular
com o Nápoles. Embora o clube
não tenha revelado o nome dos
atletas, sabe-se que os três infetados eram Nuno Santos, Rodrigo Fernandes e Borja.

Segundo foi possível saber, os
sete casos positivos encontrampela TVI e por A Bola, e entre- -se em isolamento e todos assintotanto confirmada também pelo máticos.
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F1: Lewis Hamilton Vence GP da Toscana
HÉLDER DIAS

P

ara comemorar as
1000 corrida da equipa Ferrari, a F1 foi
até à Toscana, mais precisamente a Mugello, para aí se
festejar o acontecimento e ao
mesmo tempo correr o GRANDE PRÉMIO
da TOSCANA FERRARI 1000, nona prova
do Campeonato do Mundo 2020.
Um velho circuito, com 5.245 Km e as suas 15
curvas, largo, com muitos altos e baixos, mas
rápido e segundo os pilotos, com possibilidades
de ultrapassagem. Este circuito ultimamente tem
sido ocupado com várias competições motociclistas.
Recordo os meus leitores que em princípio no
novo calendário e nesta mesma data a nona prova desta época da Fórmula 1 seria corrida aqui
em Montreal no circuito Gilles Villeneuve e...
que prazer nos daria de festejar Gille Villeneuve
nos 1000 grandes prémios da FERRARI!
E falando da Ferrari porque não anunciar a saída de Sebastian Vettel da equipa italiana, ele que
passará a defender as cores da Aston Martin Racing "como chamar-se-á a equipa Racing Point
em 2021". Vettel sucederá a Sergio Perez "checo". O mexicano está certamente a espera de um
carro para 2021 e segundo apuramos provavelmente da Haas ou Alfa Romeo, mas também se
consta que Christian Horner já contactou o piloto
da Racing Point. Informação que daremos logo
que possível. Quanto a Perez ele se diz: "estar
a procura de uma equipa que lhe dê o prazer de
sentir o carro volta após volta". Perez seria penalizado pelos comissários de pista, de um lugar
na grelha de partida por na sexta feira "treinos
livres" e logo a saída dos pits,ter provocado um
acidente batendo no centro traseiro do monolugar de Kimi Raikkonen .
Sábado e a contar para as melhores posições na
linha de partida, mais uma vez a Ferrari e Sebastian Vettel foram incapazes de passar o Q2,
salvando as honras da casa Charles Leclerc no
sexto lugar da partida. Lewis Hamilton, Mercedes arrancou a sua 95 pole position e largará da primeira linha seguido de Valtteri Bottas
e de Max Verstappen Red Bull. Um trio que já
nos acostumamos a ver nestas classificativas em
2020. Hamilton bate mais um recorde de pista
com 1,15,144 seg.

Alexander Albon, Red Bull, Charles Leclerc,
Ferrari, Lance stroll, Racing Point, Sergio Perez,
Racing Point, Daniel Ricciardo, Renault Carlos
Sainz, McLaren e Esteban Ocon, Renault, foram
os dez primeiros na largada. A mudança do vento e a bandeira amarela no final da secção (por
despiste de Ocon) parece ter arruinado a volta
mais rápida de Bottas, segundo disse o finlandês.
Recordo que Pierre Gasly Alpha-Tauri vencedor
do último grande prémio, não conseguiu passar

o Q1.
Domingo, muitos foram os convidados a assistir a este que efetivamente marcou o 1000 grande
prémio da Scuderia FERRARI. E a festa começou com o Hino Nacional Italiano interpretado
por Andrea Bocelli. Como já vem sendo hábito à mesma hora as vermelhas deram lugar as
verdes e Bottas, Mercedes com uma super largada toma os comandos da corrida esta neutralizada logo a primeira volta com o despiste de
Max Verstappen Red Bull o qual ficou retido na
gravilha,obrigando o piloto da Red Bull a abandonar a prova depois de Raikkonen não ter conseguir travar este acertou as traseiras do Red Bull
e Pierre Gasly que depois de se ter feito (sandwich entre Grosjean e Giovinazzi) terminou também fora da pista. Entretanto o canadiano Lance
Stroll sofre de uma forte saída de pista, destruin-

do o seu monolugar. Stroll saiu do acidente sem
qualquer problemas. Com esta vitória Lewis Hamilton a sua 90 em carreira fica apenas a uma
de igualar Michael Schumacher em número de
vitórias 91, mas ainda faltam muitas corridas!
Próximo encontro a 27 de setembro no Grande
Prémio da Rússia.
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