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esta situação vai continuar

5

ATÉ AO 23 DE NOVEMBRO

B

ares, academias, salas de restauração, cinemas, teatros e casas de espetáculos deverão,
portanto, permanecer fechados até novo
aviso para limitar a propagação do vírus, que já
deixou dez mortos, segundo o último relatório.
A proibição de desportos coletivos nestas áreas (zonas vermelhas) afetadas pela COVID-19 também permanece em vigor. O mesmo vale para as restrições à
visita à casa e todas as medidas anunciadas desde 25
de setembro, em antecipação ao "desafio dos 28 dias",
que terminaria quarta-feira.
Para as empresas em causa, os programas de ajuda
serão mantidos em conformidade.
Resumindo em algumas palavras e em bom francês
"Ça ne va pas bien aller". 28 dias que não fez quase
nada porque todos os dias estamos a 1000 novos casos, e hoje em dia, será que a nossa economia local e
provincial vai sobreviver ainda mais...

PS falha maioria
absoluta nos Açores
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Em breve

VARIEDADE
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PENSAMENTO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de
festa cantam as nossas almas, para a menina...
Uma salva de palmas!

CARICATURA DA SEMANA
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Buraco sem fundo de resolução
RICARDO A. PEREIRA, VISÃO

N

esta altura, muitos recordam com saudade os tempos em que a elaboração
do Orçamento do Estado se assemelhava ao acto de puxar a manta mais para cima,
para tapar a cabeça e destapar os pés, ou de a
puxar para baixo, para tapar os pés e destapar
a cabeça.
Agora, à fragilidade da nossa economia, e ao
facto de termos uma dívida demasiado elevada,
juntou-se uma crise sanitária sem precedentes –
e, por isso, o orçamento deixou de ser uma manta
curta e passou a ser um lencinho. Já não é possível optar por tapar uma parte, passando frio na
outra. Com o lencinho, a única hipótese é tapar
apenas as vergonhas. O problema é que Portugal
é um país que tem umas vergonhas bastante gran-

des, e o lencinho não consegue tapá-las todas.
Há, no entanto, sinais positivos. Normalmente,
as centenas de milhões que o orçamento destina
ao Novo Banco parecem produto de um erro, mas
não são. Desta vez, eram mesmo: estava escrito
que o Estado iria injectar 468 milhões no fundo
de resolução, mas afinal era engano. Por um lado,
sobrevém aos contribuintes aquele alívio que se
sente quando, num restaurante, se descobre que
a conta que nos apresentam é demasiado elevada
porque nos cobraram duas vezes o mesmo prato. Por outro lado, quando nos apresentam uma
conta com um erro de 468 milhões, começamos
a ficar um bocadinho inquietos para saber se haverá mais dois ou três enganos do mesmo calibre.
Talvez seja melhor cotejar o orçamento todo, não
vão estar lá duzentas mil imperiais que não foram
consumidas, ou trinta milhões de cafés que não

A Segunda Vaga
MARIO EUGENIO SATURNO

L

ogo que foi declarada pandemia de Covid-19, começaram a falar na segunda
onda da doença, lembrando a gripe
espanhola. Poucos realmente levaram a sério essa possibilidade até o dia 10 de outubro,
quando o número de casos explodiu na Europa.
No Reino Unido, os casos triplicaram, comparado à primeira onda, que começou em 5 de março,
escalando geometricamente por seis semanas, ficando na média diária semanal de 899 mortes. E
caiu lentamente, também geometricamente por
19 semanas, até marcar 7 mortes diárias na média de 7 dias. E, depois de três semanas, voltou
a escalar. Quando morriam 900 pessoas por dia,
registrava-se 5 mil casos por dia e, agora, registrando 20 mil casos por dia e 163 mortes diárias
(em 23/10). O que mudou? Certamente, não se
apuravam a quantidade de casos corretamente.
Agora, também, está contagiando muitos jovens
que tem uma letalidade muito menor e demora
mais para morrer, aparentemente. A França quase septuplicou o número de casos, mais de 29 mil
casos, mas as mortes também são menores, na
média, 173 por dia. A Alemanha está com 8.651
novos casos diários, já acima do número de casos do auge da primeira onda que foi de 5.837
casos, e mostra 36 mortes por dia. Já Portugal,
que tem população pouco superior à da cidade
de São Paulo, mostra 18 mortes por dia e 2.363
casos por dia, cerca do triplo da primeira onda.

Já os países que sofreram na primeira onda, os
casos sobem mais lentamente, da Espanha que
teve quase 9 mil casos e, agora, 15 mil, e morrem
140 espanhóis por dia. A Itália tem uma subida
mais íngreme de casos, de pouco mais de 5.600
casos na primeira onda, agora tem 13.323, uma
semana antes (16/10) era 6.835, e morreram 90
italianos por dia, mas na semana anterior, foram
46, assustador! Outros países também enfrentam
a segunda onda, como Rússia, Polônia, Bélgica e
República Checa. Os próximos dias mostrarão se
as mortes seguirão os casos. Já o Irã encara a terceira onda. Neste país, a primeira onda começou
no dia 19 de fevereiro com as primeiras mortes,
atingiu o platô de 137 mortes na média móvel de
sete dias em 21 de março, caindo a partir do dia
7 de abril até 30 de maio com 53 mortes, quando
voltou a subir até 26 de julho com 216 mortes,
caiu para 111, em 2 de setembro, subindo para
302, em 23 de outubro. Já citei Israel em artigo de
setembro, sendo que, agora, confirmou-se a queda de mortes, demonstrando que o "lockdown"
funciona. Nosso presidente poderia imitar o governante deste país e não falar bobagens “sinófobas”, e abrir o país para qualquer vacina que funciona. E não como fez com o Instituto Butantan,
que requereu a importação de produtos para a
Coronavac, a vacina que apresenta menores efeitos colaterais, no dia 23 de setembro, algo que
demora 5 dias, mas o Almirante responável disse
que só analisaria a demanda em 11 de novembro.
Absurdo! Mas, graças à imprensa, já liberou.

CRÓNICA

chegaram a vir para a mesa. Segundo os especialistas, o orçamento é optimista no sentido em
que se espera que, dentro de tudo o que já correu mal, tudo possa correr bem. É improvável,
tendo em conta que isto é Portugal. O universo
parece empenhado em aborrecer-nos. A física
tem descoberto muitas leis que regem o universo
e, no entanto, nunca se dedicou a formular esta,
que parece evidente. Depois de anos muito difíceis, Portugal conseguiu começar a respirar um
bocadinho melhor por causa do turismo. Pois o
universo arranjou maneira de desencadear uma
pandemia que ataca com especial crueldade o
sector do turismo. Se tivéssemos investido tudo
na saúde e na produção de máscaras, aposto que
neste momento se respiraria o ar mais puro da
história do planeta. Vai-te lixar, universo.
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OMS INSISTE QUE "NÃO DEVEMOS DESISTIR" DA LUTA CONTRA A PANDEMIA
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) sublinhou que "não devemos desistir" da luta contra a pandemia da covid-19, reagindo ao
aumento de novos casos na Europa e nos Estados Unidos.
"Não podemos desistir. Não devemos desistir", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa altura em que a situação epidemiológica se agrava sobretudo no continente europeu e nos Estados Unidos. O diretor-geral da OMS admitiu que após meses de luta contra a pandemia que já matou mais de
1,1 milhões de pessoas, parece estar a instalar-se algum cansaço, mas pediu que a luta continue, um dia depois de um alto funcionário do governo de
Donald Trump ter sugerido que os Estados Unidos estão a desistir de "assumir o controlo" da pandemia.

Crónica ao Sabor da Vida
MANUEL CARVALHO

A

ctualmente, a comunidade
portuguesa
de
Montreal precisa de
sonhadores como do pão para
a boca, como se costuma dizer.
Em tempos passados, foram sonhadores que
sonharam e ajudaram a erguer as obras de
que tanto nos orgulhamos e que são o rosto
visível da comunidade.
O Parc du Portugal, a Caixa Portuguesa, as
nossas Associações, as Missões Santa Cruz e
Nossas Senhora de Fátima de Laval, e muitos
outros organismos e empreendimentos públicos
e privados não teriam visto a luz do dia se as
sementes da criação não tivessem germinado e
colorido os sonhos de tantos homens e mulheres
que não se limitaram às lutas mais rotineiras do
dia a dia e tiveram a capacidade, a ambição e
a ousadia de olhar para além do horizonte em
busca de novas formas de transformar o mundo
que os rodeava.
Mesmo que por vezes se diga o contrário,
por desconhecimento, falta de auto-estima, ou
mesmo maledicência, somos, indiscutivelmente,
umas das comunidades mais solidamente
implantadas no tecido social da cidade de
Montreal. Quantos grupos étnicos há por aí que
não gostariam de possuir um património tão
estruturado e diversificado como o nosso?
O que nos falta, por vezes, é a capacidade de
realçar e projectar para as luzes da ribalta os
nossos valores, de afirmar um empreendedorismo
sociocomunitário e de desenvolver uma mais
visível acção cívica e política.
Será que presentemente já não temos líderes
como em tempos idos, capazes de galvanizar
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a comunidade para a realização de novos
empreendimentos que nos prestigiem? Ou não
será somente a falta daquilo a que, agora, é
moda chamar branding, isto é, a capacidade de
encontrar maneira de os outros reconhecerem o
nosso valor e capacidades?
Mas tudo leva a crer que nos últimos tempos
temos dado bons passos na consolidação do
referido e tão indispensável branding . A recente
instalação do mural da Amália Rodrigues
embora, aparentemente, possa parecer de
somenos importância, trouxe uma preciosa
visibilidade à comunidade.
Para reforço desta linha de pensamento,
transcrevo parte dum artigo que publiquei
há alguns anos e que se ajusta perfeitamente
ao que venho afirmando no delinear desta
crónica:
Em recente voo doméstico, deparei num
avião da Air Canada com a revista de bordo
En Route que dava honras de capa ao belo
e expressivo rosto da luso-canadiana Nelly
Furtado, a nova star pop das Américas.
Em longa entrevista, nas páginas centrais,
entre outras coisas, a Nelly revelava o seu
orgulho nas raízes portuguesas e, embora
nascida no Canadá, confessava a admiração
que sentia pelo fado e o seu desejo, quase
secreto, de um dia ser capaz de cantá-lo, feito
a que ainda não se afoitava por o considerar
de muito difícil interpretação. Era caso para
dizer que com aquela entrevista, insignificante
ponta de um enorme iceberg de marketing
à escala mundial, a Nelly fizera mais pela
comunidade luso-canadiana e dera mais
visibilidade à cultura lusófona do que toda
uma geração de artigos e discussões caseiros
para "português ler e ouvir".
Calculo que é a urgência de desenvolver este
branding que levou Herman Alves a envolver-se
na criação do mural da Amália Rodrigues, em
Montreal, localizado ao lado do Parc du Portugal,
e a querer repetir a feliz experiência noutras
comunidades portuguesas espalhadas pelo
mundo. A próxima será já em Toronto, no Little
Portugal, no edifício da FPTV, obra que quando
sair esta crónica já deverá estar concluída.
Mais quem é este homem sonhador? Aqui vos
deixo uma breve resenha:
Herman Alves nasceu na Barreira Junqueira,

São Bento, Porto de Mós.
Depois de uma curta estadia na Alemanha,
chegou, ainda adolescente a Montreal, em 1969.
A família foi viver para o Plateau onde Herman
frequentou as escolas locais, enquanto trabalhava
part-time nos mais diversos empregos.
Mais tarde, homem de acção, aventureiro,
envolveu-se
em
múltiplas
actividades
profissionais, sociais, políticas e filantrópicas.
É um bem-sucedido empresário nos ramos da

restauração e do imobiliário, em Montreal.
Em 2011, publicou o livro autobiográfico
“Breaking Stones” - A rollercoaster ride from the
stone age to the internet age.
Tem em preparação as obras “Uma história
portuguesa saborosa” e “Um burrito ao socorro
do mundo.
Presentemente, fervilham-lhe na mente
muitos outros projetos no campo musical e
literário. Ficaremos a aguardar o desenrolar dos
acontecimentos pois este homem é um poço de
surpresas cada qual a mais criativa.
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Diálogo e Concertação
ANTÓNIO PEDRO COSTA

D

iálogo e Concertação
são as palavras de ordem que mais se ouviram na noite das eleições
dos Açores, em que os líderes
dos maiores Partidos nelas se escudaram para
responder às insistentes perguntas dos jornalistas nas respetivas sedes e campanha.
Como se sabe, o Partido Socialista perdeu a
maioria absoluta na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, numas eleições
em que o PSD subiu substancialmente a sua
votação e o Chega entra para o Parlamento dos
Açores, logo atrás do CDS, que ficou com menos
deputados, bem como o Iniciativa Liberal e o
PAN.
Segundo os resultados provisórios das eleições
regionais, os socialistas obtiveram o pior resultado
de sempre, 39,13%, ficando abaixo da “fasquia”
dos 40%, nas terceiras eleições de Vasco Coreiro
como líder do PS Açores e arrecadando apenas
25 mandatos para a Assembleia Legislativa, o
que por si só são insuficientes para governar a
Região sozinho.
O PSD de José Manuel Bolieiro conseguiu
eleger 21 Deputados, com 33,74% dos votos
expressos em urna em todas as ilhas, com uma
votação muito expressiva na ilha de S. Miguel,
conseguindo vencer em Ponta Delgada, Ribeira
Grande e Nordeste, precisamente onde os
sociais democratas detêm o poder nas respetivas
Câmaras Municipais.

O CDS, por seu lado, fica com 3 Deputados
e com apenas 5,51% dos votos dos Açorianos.
Seguem-se o Chega com 2 Deputados e 5,06
% dos votos; o Bloco de Esquerda terá também
2 Deputados, com 3,81% dos votos, o PPM
com 1 Deputado, 2,3% dos votos e outro da
coligação com o CDS. De referir ainda que a
Iniciativa Liberal entra para o Parlamento com
um Deputado e 1,93% dos votos e o PAN com
o seu Deputado, também com 1,93% de votos.
É de recordar que aquando da maioria relativa
em 1996, o Partido Socialista venceu as
eleições pela primeira vez, obtendo 45,79% dos
votos, e teve 24 Deputados, enquanto o PSD
atingiu os 40,97% e os mesmos 24 Deputados,
desempatando o CDS, com os seus 3 Deputados
e 7,3% dos votos, tendo feito um acordo de
incidência parlamentar com os socialistas,
permitindo a que o PS formasse o governo e
desde então está no poder há 24 anos.
Felizmente, apesar da pandemia, foram mais
umas eleições realizadas com civismo e após
a emoção da noite eleitoral, esperamos que
tudo volte à normalidade, em que os ânimos se
acalmam e a vida prossiga naturalmente e os
novos eleitos com a enorme responsabilidade de
dignificarem o cargo para que foram mandatados,
e procurar valorizar uma classe tão abalada na
sua reputação.
Desta vez, apesar do PS/Açores ter ganho, a
noite das eleições não foram muito clarificadoras
quanto ao futuro próximo, dado que os Deputados
do PS com os do CDS são insuficientes para
ser aprovado um programa de governo na
Assembleia Legislativa, pelo que teremos que

CRÓNICA

esperar pelas próximas horas para se saber
para que lado penderá a balança do equilíbrio
parlamentar, já que a Esquerda no Parlamento
não tem maioria.
Por outro lado, antevê-se difícil um entendimento
com todos os partidos da direita e centro direita
na Assembleia Legislativa que têm maioria, mas
que existem clivagens mal resolvidas que serão
um grande entrave para se chegar a um acordo
consistente.
Longe vão os tempos em que o PS festejava
as suas vitórias contundentes por cada ilha dos
Açores, mas que desta vez não houve euforias,
também porque a pandemia assim o obriga.
Depois desta campanha eleitoral, esperamos
que a economia corra de feição e que os tão
badalados fundos estruturais sejam suficientes
para dinamizar o aparelho produtivo tão arrasado
com esta pandemia, pois há muitos desafios pela
frente e importa encontrar uma solução urgente
para eles.
Agora é preciso voltar à realidade crua e
encarar os números menos positivos que
colocam os Açores num ranking perigoso, para
assim se ultrapassar os ingentes reptos nas
áreas da educação, da saúde, do emprego e do
desenvolvimento social e económico.
O PSD foi um dos grandes vencedores destas
eleições, dado que o Partido uniu-se à volta
de Bolieiro para enfrentar este ato eleitoral,
constituindo uma esperança na ilha de S. Miguel,
com os olhos nos Açores no seu todo. Aguardamse nestes dias interessantes desenvolvimentos no
panorama político da Região.

MEMÓRIAS
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Relembrando o nosso passado - 2008
SYLVIO MARTINS

O

jornal A Voz de Portugal
está a caminhando para
o seu 60º aniversário a
servir a comunidade e a divulgar
eventos da comunidade portuguesa em Montreal de ano após ano.
Nestes momentos difíceis queremos apresentar algumas alegrias e
bons momentos na comunidade que
marcou estes 60 anos. esta semana
vamos apresentar 2008. Um ano
bastante histórico para o jornal e
para a comunidade.
PRIMEIRA MULHER
PORTUGUESA ELEITA
DEPUTADA FEDERAL
Alexandra Mendes é a primeira
mulher portuguesa eleita deputada
federal no Canadá, na sequência de
uma contestação que a candidata fez
dos resultados eleitorais no seu cír-

culo eleitoral de Brossard-La Prarie, na margem sul de Montreal. Os
resultados foram anunciados pelo
organismo oficial Eleições Canadá,
tendo o seu presidente declarado
Alexandra Mendes eleita após uma
recontagem dos votos realizada na
sexta-feira. Eleições Canadá rectificou os resultados do escrutínio, atribuindo a Alexandra Mendes 19.103
votos, mais 69 votos que Lussier,
que detém 19.034.
Na contagem de 14 de Outubro,
Marc Lussier tinha sido apontado
como vencedor deste círculo eleitoral com 32,6 por cento dos votos,
contra 32,4 por cento da candidata
luso-canadiana. Alexandra Mendes
é simultaneamente o primeiro deputado de origem portuguesa escolhido na província do Quebeque.

HALLOWEEN
NA COMUNIDADE
Se analisarmos o modo como o
Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as
suas origens: só restou uma alusão
aos mortos, mas com um carácter
completamente distinto do que tinha no princípio. Temos por exemplo o costume dos “disfarces”, muito possivelmente nascido na França
entre os séculos
XIV e XV. Também eram feitas representações cénicas,

com pessoas disfarçadas de personalidades famosas e personificando
inclusive a morte. Possivelmente,
a tradição de pedir um doce, sob
ameaça de fazer uma travessura
(trick or treat, “doce ou travessura”), teve origem na Inglaterra.

Goldstar e teve a actuação de uma
jovem Felisia Masserelli, que ficará
na memória dos foliões que por lá
passaram.
Com tudo isso podemos ver que HALLOWEEN NA
esta tradição não se festeja só para ESTRELA DO OCEANO
os Canadianos e Americanos mas Sexta-feira 31 de Outubro foi um
também na comunidade portugue- grande evento no restaurante Estresa. Domingo passado, tivemos o la do Oceano. Tive a oportunidade
prazer de ver uma primeira festa de de estar presente e mascarado, tamHalloween. A Casa dos Açores orga- bém vendo as duas salas cheias,
nizou uma linda festa para as crian- quase todos os presentes mascaraças, na qual os meninos e as meninas dos e animadas pelo Eddy Sousa
e DJ Xmen. Parabéns aos propriefestejaram todos mascarados.
tários do restaurante e continuem
HALLOWEEN NO
com esta tradição de sempre animar
CLUBE ORIENTAL
Nunca tive a oportunidade de ir a esta festa e todas as habituais das
uma festa de Halloween numa as- sextas-feiras.
sociação e decidi ir este ano, mascarado. É importante de acarinhar
estes eventos para permitir sair da

banalidade das festas que são quase
todas iguais. Então, no sábado passado, no Clube Oriental, realizou-se
uma grandiosa festa de Halloween
animada brilhantamente pelo DJ

rainha da beleza, física e intelectual
da juventude feminina portuguesa,
na grande região montrealense. Sala
cheia, muitas figuras sobejamente conhecidas do meio português, e
grande expectativa, caracterizava as
expressões iluminadas pela claridade abundante naquele início de tarde
domingueira.
E o espectáculo começou à hora
certa. Eram treze horas quando a du-

MEMÓRIAS
os Mariachis Figueroa, seguidos da
figura principal sempre bem recebida pela gente deste canto do país,
de que ele próprio foi conterrâneo:
Henrique Cipriano.
13 nove jovens, que ultrapassando
as exigências dos critérios impostos
pela selecção do concurso, chegaram à recta final. Foi então anunciada a eleição feita pelas concorrentes,
da Miss Simpatia, que escolheram a

pla de apresentadores subiu ao palco
e transbordante de boa disposição,
anunciou o programa e a ordem cronológica da sua apresentação.
Eles são habituais neste tipo de
eventos.
Elisabete Lourenço, de Toronto e
Victor Santos, da Nova Inglaterra,
não são caloiros. Não foi a primeira
vez que participaram neste tipo de
acontecimento e essa experiência,
essa pujança, de quem sabe o que
deve fazer, ficou patente desde o início. Extraordinário à vontade, com
sobriedade que não encobria uma

candidata Tracy Rodrigues.
A tarde avançando, foi-se aproximando o momento mais esperado. A
eleição da Dama de Honor coube a
Tania Raposo e a já escolhida Miss
Simpatia, foi eleita Miss Portugal
em Montreal 2008.
Actuaram ainda no final deste espectáculo de qualidade superior, a
voz alegre e jovem de Kelly M, senhora de grande presença no palco
e que lamento que na sua canção
dos beijinhos se tenha esquecido de
mim... e duas das candidatas do concurso, agora “à civil”, a Tania-Mi-

ponta de humor aplicada no momento exacto, o duo de apresentadores
esteve muito bem, diga-se, à altura
do espectáculo. Este desenvolveu-se

chelle Contente em ballet moderno e
a Stacey Sousa Avila, que com linda
voz, interpretou duas canções raeggaeton. Terminou este dia de festa
Henrique Cipriano e o Tulipa Negra,
com a competência e alegria que há
muito nos habituaram.
Felicitações à equipa do semanário
e a todos quantos de qualquer modo
colaboraram no evento.
(Artigos escrito por Raul Mesquita, Sylvio Martins).
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FESTEJANDO OS TRINTA
ANOS DA CASA DOS
AÇORES DO QUÉBEC
oincidindo com o final da
sua quarta Semana Cultural, em que diversas actividades foram realizadas e para as
quais beneficiaram da participação de ilustres personagens portuguesas residentes no Canadá,
a Caçorbec, Casa dos Açores do
Québec, estendendo as suas delimitações territoriais e alargando
o espaço dedicado aos membros e
simpatizantes, levou a festa à sala
de banquetes Le Mirage, em St-Leonard.
Comemorou-se assim, em local
mais vasto, o trigésimo aniversário
da simpática instituição de tradições
e laser, que um pequeno grupo de visionários fundou e instalou, nos primeiros tempos, num local do Boul.
St-Joseph, propriedade de Tadeu Rocha, um dos fundadores.
Com número muito limitado de
membros nessa época, a Caçorbec mudou-se depois para a rua St-Dominique, no centro do chamado
Bairro Português, onde se manteve
até que um outro grupo de dirigentes

C

decidiu, com acertada unanimidade,
adquirir o imóvel onde se encontra
actualmente. Local aconchegador
e geograficamente bem localizado,
tem sido palco de assinaláveis eventos de cariz açoriano que as diversas
direcções lá têm realizado.

Após as palavras de boas-vindas
proferidas pelo presidente, onde destacou um histórico da Caçorbec, e
agradeceu todos quantos têm colaborado com a instituição comunitária,
seguiu-se o bem servido jantar que
as mais de trezentas pessoas que enchiam o recinto, souberam apreciar.
Entremeando os diversos serviços
gastronómicos, o DJ Jeff Gouveia
fez movimentar o público ao som de
música bem seleccionada, que levou
à pista número elevado de dançarinos.
No decurso da noite foram lidas
mensagens de felicitações do Presidente da Região Autónoma dos

Açores, senhor Carlos César e da Directora Regional das Comunidades
Açorianas, Dra. Alzira Maria Serpa
da Silva, que assuntos de Estado retiveram no arquipélago.
O senhor Cônsul-geral em improvisado discurso, salientou e felicitou
a Caçorbec, realçando a dedicação
dos componentes directivos, que ao
longo dos anos permitiram colocar a
Casa dos Açores do Québec, no patamar de relevo em que se encontra
actualmente. Insistiu sobre a necessidade de se criarem condições para
atração da juventude, aqueles que
deverão manter a perenidade das
instituições portuguesas e o seu desenvolvimento cultu-ral e lúdico nos
anos vindouros.
Veio depois o momento alto desta
comemoração aniversariante. A entrega da medalha de Mérito da Casa
dos Açores do Québec a António
Vallacorba, que agradeceu comovi-

do tão elevada distinção.
No seu agradecimento, o laureado,
com a sua habitual humildade, fez
também referência à necessidade da
juventude se aproximar do comunitário, com novas ideias e modos de
fazer, numa inovação impulsionadora de novos horizontes.
A festa prolongar-se-ia por mais
algum tempo, com a animação musical de Henrique Cipriano, que nos
tem visitado com certa frequência

nestes últimos tempos e, naturalmente Jeff Gouveia, para satisfação
dos incansáveis foliões.
MISS PORTUGAL
EM MONTREAL DE 2008
Alegria, muita música e lindas figuras a desfilar, foi a imagem agradabilíssima que jorrou como água cristalina e pura duma fonte, por entre
as folhas multicores do Outono, na
sala do Renaissance, como fundo ao
concurso de Miss Portugal em Montreal 2008. A sala, por si só, é um
pequeno sonho. A conjugar com as
esperanças das nove finalistas deste
certame que pretende eleger aquela
que será, pelo período de um ano, a

com desenvoltura, alternando música e etapas de desfiles e sorrisos das
candidatas, a espaços dos serviços à
mesa por pessoal atencioso e profissional.
Actuaram o jovem Alex Câmara e
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NOTÍCIA
NASA DIZ TER ENCONTRADO ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA LUA
A NASA escolheu esta segunda-feira, dia 26, para revelar novas informações científica sobre a Lua recolhidas pelo Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy (SOFIA), nomeadamente que foi encontrada água em forma de gelo numa superfície do satélite natural 'banhada' pelo Sol. Os investigadores
apontam ainda para a possibilidade de existirem múltiplos depósitos subterrâneos na Lua onde esteja armazenada água em estado sólido. "Tínhamos
indicações de que H20 - água, como a conhecemos - poderia estar presente no lado da Lua iluminado pelo Sol. Agora sabemos que está lá. Esta descoberta desafia a nossa compreensão da superfície lunar e levante questões intrigantes sobre os recursos relevantes para a exploração no Espaço profundo", apontou o diretor da divisão de Astrofísica da NASA, Paul Hertz.

PS falha maioria absoluta nos Açores

O

Partido Socialista (PS) foi
o vencedor das eleições
para o governo regional
dos Açores, que se realizaram este
domingo, perdendo assim a maioria absoluta que tinha desde há
20 anos. De acordo com os dados
do governo regional, o PS obteve
30,13% dos votos, o que se traduz
em 25 mandatos.

Nas últimas eleições o PS alcançou 46% dos votos, conseguindo 30
mandatos. O parlamento açoriano
tem um total de 57 lugares, pelo que,
para atingir a maioria absoluta, um
partido tem de alcançar pelo menos
29 mandatos. O atual presidente do
governo regional dos Açores, Vasco
Cordeiro, enfrenta assim o desafio
de tentar governar sem maioria.
O Partido Social-Democrata (PSD)

O Chega é uma das surpresas da
noite, conseguindo dois deputados
nas eleições de estreia. O partido
de André Ventura obteve 5,06%.

alcançou os 33,74%, conseguindo
eleger 21 deputados, melhorando o
resultado de há quatro anos, quando
conseguiu 30,89%, o que se traduziu em 19 mandatos.
Em relação aos restantes partidos,
o CDS manteve o terceiro lugar,
com um resultado de 5,51%, o que
rendeu aos centristas quatro deputados, os mesmos que em 2016. Apesar de manter os eleitos, o partido
perdeu um deputado, ganhando outro na coligação com o PPM na ilha O Bloco de Esquerda teve uma vodo Corvo, onde o cabeça de lista é tação de 3,81%, elegendo dois deputados. O partido alcançou dois
do PPM.
lugares no parlamento nas últimas
eleições, conseguindo 3,66% do

total de votos. O Partido Popular
Monárquico (PPM) voltou a conseguir eleger um deputado pelo círculo do Corvo, mas estas eleições
ficam para a história, com o partido
a conseguir formar um grupo parlamentar, depois de eleger Gustavo
Valadão Alves nas Flores. O partido

teve um total de 2,34%. O PAN e
a Iniciativa Liberal também conseguiram assento parlamentar na
estreia, obtendo 1,93% dos votos

cada. A CDU é, a par do PS, um dos
grandes derrotados, perdendo o deputado elegido em 2016. Teve um
total regional de 1,68%.

MARCELO ELGOIA
"ATITUDE CÍVICA"
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou a
"atitude cívica" dos eleitores dos
Açores pela participação nas eleições regionais, superior do que nas
de 2016.
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

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

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

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

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

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

T.: 514-849-3808
Monumentos

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

T.: 514.668.6281

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

SUDOKU

7
Notários
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SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

5
3 1
7

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

T.: 514.842.8045

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

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

CRUZADAS

8 2

imóveis

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

ESCOLAS

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

Dentista

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

JOSÉ SILVA

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

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

Seguros / Financeiros

JES RENOVATIONS

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

6

6
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Receita de Sobremesa para servir depois do bacalhau

INGREDIENTES:
10 gemas; 1 colher de sopa de açúcar; 1 lata de leite condensado; 2 colheres de sopa de manteiga sem sal; 400 mililitros de
leite; 3 colheres de chá de canela em pó.
PREPARAÇÃO:
1-Para começar essa receita, num recipiente misture as gemas e
o açúcar até ficar homogêneo. Em seguida adicione o leite condensado e misture.
2-Derreta a manteiga e misture com o leite em um novo recipiente. Logo, junte todos os ingredientes (mistura de gemas e
açúcar, mistura de manteiga e leite o leite condensado e a canela) e bata na batedeira ou no liquidificador por uns 5 minutos.
3-Unte bem uma assadeira e coloque nela a mistura desta
receita de sericaia. Leve ao forno em banho maria por 15-20
minutos a 180ºC ou até ficar consistente. 4- Depois do passo
anterior sua deliciosa sobremesa que combina com bacalhau
está pronta! Decore esta sobremesa com ameixa em calda,
para deixar ainda mais gostosa.

Horizontais:
1. Piloto que venceu o Grande Prémio de Portugal e fez história ao alcançar a sua 92.ª vitória. Armada Portuguesa (sigla). 2. Dueto. Segundo. Terra cultivada ou arável. 3. (...) López, líder da oposição da Venezuela, saiu do país e instalou-se em Espanha. 4. Estima. Município
brasileiro do estado de São Paulo. 5. Jogo estratégico para tabuleiro,
com origem na antiga China. Símbolo do Pascal. Atribuí. 6. Sanha.
(...) Rodrigues, apelou à convergência de todos os deputados para
vencer desafios da crise. 7. Variante do pronome “o”. Por (arcaico).
Nome da letra F. 8. Sair (ant.). (...) Vasco Rodrigues, biólogo e investigador, abandonou o Oceanário de Lisboa para se dedicar à fotografia
submarina. 9. Cria um titular para um cargo. «(...) feita, dinheiro à
espreita». 10. Retirou dez anos de vida à almofada das pensões.11.
Sacrifício (fjg.). Que tem ameias.
VERTICAIS:
1. High Definition (sigla). Votaram num referendo constitucional. 2.
Flauta, entre os Gregos. Púrpura. 3. Mastigação (fig.). Soluço com
que ficam as crianças depois de chorar (regional). 4. Prefixo (ouvido).
Prender. 5. Tanga usada pelos timorenses. Ferro (s.q.). Na
moda. 6. Solteirão (fig.). Ramo grosso de árvore. 7. Ligar. Preposição
que indica lugar. 8. Nascida. Boa reputação. 9. Preconceito ou intolerância contra pessoas gordas. 10. Porte. Associação de Estudantes.
Símbolo de radiano. 11. “A (...) não contribui para o PIB”, artigo de
Vítor Belanciano, no Público. Universidade de Aveiro.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

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

Precisa-se de padeiro com
ou sem experiencia (se tens
a vontade de aprender estas
bem-vindo). Das 12h às 8h
a tempo inteiro e parcial em
Rivière-des-Prairies.
514-994-1272
Procura-se homem com experiência
para pequenos trabalhos de
renovação em casa.
450-668-1578

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

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura
homens para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.
Bom salário.

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

EMPREGOS

PRECISA-SE DE UMA SENHORA
PARA FAZER LIMPEZA DE
UMA CASA COM EXPERIÊNCIA.
CHAIA: 450-434-3312
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

UMA ESCOLHA CERTA

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

REMBOURRAGE DA COSTA
Precisa-se de um estofador
"Rembourreur" com experiência a tempo
inteiro em Laval/Fabreville.
450-625-6422

Precisa-se de um zelador “janitor”, para
viver no edifício, trabalhos gerais tal
como pequenas reparações e
manutenção de edifícios. Deve ter
ferramenta e experiência neste ramo.
CARLOS
514-601-8798
ANEDOTAS
Como você sabe que um FAX foi enviado por uma
loira? Tem um selo nele.
Como você sabe que uma loira trabalha em um escritório? Porque o escritório tem um quartinho com
uma cama e um sorriso enorme na cara de todos
os chefes.
Como se nota que uma loura esta numa loja de
Software? É a pessoa que está à procura de uma
Versão do windows para Machintosh!!
"Qual doença que paralisa as loiras da cintura para
baixo?" - O casamento!
ADIVINHA DO DIA
O que é, o que é? Feito para andar e não anda.
A rua

EVARISTO
† FERNANDO MOREIRA
1929-2020
Faleceu em Montréal, no dia
24 de outubro de 2020, com 91
anos de idade, senhor Fernando
Moreira Evaristo esposo de Maria
Celina Cardoso Veiga, natural do
Porto, Portugal. Deixa na dor sua
esposa Celina, sua filha Eugénia,
seus netos Tiffany Madison e
Tristan, seus sobrinhos, familiares
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares quinta-feira 29 de
outubro de 2020 às 10h na igreja Santa Cruz e será
transladado para o cemitério de Agramonte, Porto,
Portugal. Renovam com profunda saudade a missa
do sétimo dia que será celebrada sexta-feira 30 de
outubro de 2020 às 18h30. A familia vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†

HONORINA CABRAL
1931-2020

Faleceu em Montreal, no dia
18 de outubro de 2020, com 88
anos de idade, a senhora Honorina Cabral esposa do já falecido senhor José Jacome De
Medeiros. Deixa na dor seus
filhos Emanuel Medeiros, José
Luis Medeiros (Jeanette Galaura) e Carlos Medeiros. Neto
Matteo Larosa Medeiros. Sua
irmã Maria Teixeira e irmão Ernesto Teixeira, seus sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montréal, Qc
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral teve lugar sexta-feira 23 de outubro de
2020 na igreja Santa Cruz e sepultado no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

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

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

4231-B, Boul. St-Laurent, H2W 1Z4, TÉL.: 514 284.1813 | CÉL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654
FONDATEURS: Elísio de Oliveira, José Simões Silvestre
ÉDITEUR: Sylvio Martins | ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEUR: Jorge Matos | DIRECTRICE-ADJOINTE: Francisca Reis
RÉDACTEUR EN CHEF: Mário Carvalho | RÉDACTEUR ADJOINT: Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho.

COLLABORATEURS: Anabela Medeiros, António Pedro Costa, Creusa Raposo, José
Andrade, Hélder Dias, Hélio Bernardo Lopes, José da Conceição, José de Sousa, Jorge
Correia, José Costa, José Maria Cardoso, Maria da Conceição Brasil, Maria Helena Martins,
Ricardo Araújo Pereira, Telmo Barbosa, Tony Saragoça, Vítor Gonçalves.
PHOTOGRAPHES: Humberto Cabral, João Arruda, Manuel Neves, Roberto Abarota.
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"MESSI E RONALDO? NENHUM OUTRO CONSEGUE METADE DO QUE ELES FAZEM"
Diego Armando Maradona concedeu, nesta segunda-feira, uma entrevista à prestigiada revista France Football, onde voltou a recordar o golo
apontado à seleção inglesa, no Mundial do México, em 1986. Se o golo marcado por El Pibe, nesse dia, foi apontado com a mão esquerda, agora,
Maradona já manifesta um outro sonho. "Tenho o sonho de poder fazer mais um golo à Inglaterra, desta vez com a mão direita", revelou, de forma
irónica, o ex-internacional argentino, que foi convidado também a falar dos dois melhores jogadores do Mundo da actualidade. “Messi e Cristiano,
Cristiano e Messi… Para mim, estes dois estão um pouco acima dos outros. Não vejo ninguém a aproximar-se deles. Nenhum outro consegue
metade do que eles fazem", rematou Maradona.

E… Os Ratos Começaram
A Fugir Dos Gatos
polícia que telefonou ao meu rapaz a dizer que
PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático. Amor: Mostre à pessoa
amada o quanto lhe quer bem. Saúde: Pratique mais
exercício físico, faça caminhadas. Dinheiro: Pense bem
antes de tomar qualquer atitude.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa
Afeição, Falsidade. Amor: Deve prestar mais atenção
às pessoas que o rodeiam, podem não ser exatamente
aquilo que aparentam. Saúde: Faça uma dieta que
tenha em vista os níveis de colesterol. Dinheiro: Aproveite este
momento de energias positivas neste setor.
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Tenha cuidado com pessoas cujas
intenções não são claras. Saúde: Vigie os seus níveis
de colesterol para não ter que enfrentar problemas, alimente-se
bem. Dinheiro: Como a sua vida financeira se encontra favorável
pode estar mais descansado.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor:
Abstraia-se de comentários feitos por pessoas invejosas.
Saúde: Repouse o necessário para o seu corpo não se ressentir.
Dinheiro: Tenha atenção ao seu orçamento.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47
Leão: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas
Ilusões. Amor: Ponha de parte o orgulho para não
magoar quem ama. Saúde: Possíveis problemas de má
circulação sanguínea, ande a pé para melhorar. Dinheiro: Poupe
no que puder, pode precisar de dinheiro extra para fazer face a
despesas. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49
VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: Use a imaginação para dar um novo
ânimo à sua relação. Saúde: Faça uma análise interior
para que se sinta bem consigo mesmo. Dinheiro: Faça uma
melhor gestão dos seus rendimentos para conseguir pagar todas
as suas despesas. Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42
BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Invista em força no seu
relacionamento. Saúde: Pense em si e na sua saúde para
que tudo corra bem. Dinheiro: Tome atitudes mais responsáveis
para evitar problemas a nível financeiro.
Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: O seu poder de sedução
está em alta, aproveite este momento. Saúde: Possíveis
problemas respiratórios, consulte o seu médico. Dinheiro:
Atenção a mudanças no seu local de trabalho, podem envolvê-lo
a si. Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48
SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu
relacionamento estará envolvido num clima de união.
Saúde: Cuide da sua alimentação e da sua imagem. Dinheiro:
Melhore a gestão dos seus rendimentos. Dinheiro: Seja mais
prudente na forma como gere as suas economias.
Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades. Amor: A sua alegria e
vontade de viver contagiarão todos à sua volta.
Saúde: Beba mais água para que os seus rins funcionem na
perfeição.
Dinheiro: Poderá surgir uma melhoria a nível profissional.
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29
AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa
Fracasso. Amor: Embora esteja mais propenso a
discussões familiares tudo se resolverá a bem.
Saúde: Proteja-se de correntes de ar.
Dinheiro: Para que os seus negócios corram sobre rodas deve
ser prudente na forma como os gere. Números da Sorte: 05, 17,
22, 33, 45, 49
PEIXES: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação.
Amor: Momento propício ao romance. Deixe o orgulho de
parte e abra o seu coração. Saúde: Faça uma dieta.
Dinheiro: Os seus rendimentos permitem-lhe gastar um pouco
mais.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

Q

uantos mais gatos
mais ratos, costuma
dizer o povo. Mas,
até agora, os gatos e os ratos
dos Açores conviveram, adormeceram, comeram e amaram tão juntinhos
que até era motivo de admiração em todo o lugarejo, aldeia ou cidade destas belas ilhas de
bruma mas, também, de sol e praias, de rochas
basálticas e casas apalaçadas de fazer inveja a
alguns locais e a muitos que cá veem espreitar
e/ou viver a nossa sorte de ilhéus.
Mas na noite a seguir às eleições os ratos fugiram
dos gatos e esconderam-se, pelo menos por quatro
anos. Porquê…Vou contar: Não esperando, mas
já suspeitando, cai-nos no colo a mudança de governo nas eleições para a Assembleia Legislativa
Regional do dia 25 de Outubro na Região Autónoma dos Açores. E os tais velhos, que jogavam
às cartas no jardim, com as suas pensões baixinhas e o peso de anos de trabalho a ver-se no corpo cansado e nas rugas severas que lhes cruzam
o rosto, tiveram no dia seguinte conversas sérias,
e esperançosas de melhores dias, a brilhar-lhes
nos olhos que, de repente, apresentaram um brilho inusitado que lhes trazia alguma da juventude
perdida pelos anos e pela vida.
- Augusto, é mesmo verdade que aquele rapaz
alto que nos tem governado, mais o outro da Terceira que fala sempre de dinheiros perderam as
eleições deste último Domingo?
- Ouve-me, Zé da Vila. As coisas não foram bem
assim. Até, quando vi aquilo, telefonei ao meu filho que vive lá para Lisboa – aquela Terra muito grande em que eu me perdi uma vez e foi um

me viesse buscar – e ele explicou tudo direitinho.
Sabes bem que o António é muito inteligente (não
é por ser meu filho e da Maria Amélia, mas ninguém lhe chega à sola dos pés a resolver problemas), dizia eu que lhe telefonei para compreender
a razão de estarem na RTP Açores todos a dizer
que tinham ganho as eleições.
- Sabes, também me pareceu que tinham ganho
quase todos. Sabes, aquele rapaz muito perfeito
que queria cortar a “coisa” aos pedófilos? Esse
vi-o na televisão ao pé de gente da ilha de S. Miguel a entregar papéis com aquele ar vaidoso de
quem sabe tudo e é melhor do que os outros. Sabes se esse também vem para cá governar?
- Calma, homem. O meu filho é que me contou
tudo sobre quem ganhou e quem perdeu. Então
foi assim: - O homem alto que nos tem governado
não conseguiu vencer as eleições porque ganhou
poucochinho, quero dizer, os deputados do partido dele não são tantos como ele precisava para
governar sozinho. Então, aquele que era antes presidente da Câmara de Ponta Delgada, que também
se candidatou, teve mais votos do que se esperava
e, vai daí, tirou deputados ao chefe que tínhamos.
E, claro, o homem que fala sempre de dinheiros
também fica um pouco entalado…
- Mas porquê? Ele distribui tantos euros pelos
pobres, dá-lhes casas, comida, oferece aquilo a
que chamam de rendimento mínimo para quem
não quer trabalhar… Deve ser porque é muito
bondoso e fica sem mão naqueles dinheiros todos
que vem da Europa. Mas, diz-me: - Afinal ainda
não percebi quem ganhou? Eu fui votar, mas não
te posso dizer em quem porque é segredo, já sabes isso. - Confundes tudo, Zé da Vila. Como o
Partido Socialista tinha maioria podia fazer tudo o
que lhe desse na gana. Agora apareceram muitos
outros Partidos, com homens que, por enquanto,
ainda são gente séria, mudando tudo. Ninguém
ganhou, homem. Temos que ter uma geringonça
como aquela do Continente em que andam todos
à zaragata e depois um ou outro amouxa e…lá se
consegue trabalhar mais um pouco. É assim. Mas
parece que ninguém percebeu que as nossas ilhas
vão ter agora um pouco de liberdade e poderão
respirar melhor. A verdade é essa.
- Não compreendi bem. Mas também para a gente basta ter o pão nosso de cada dia e este canto do
jardim para sermos felizes e sem apoquentações.

A ANTOLOGIA LITERÁRIA ESTARÁ DISPONÍVEL NA
LIVRARIA DAS MEMÓRIAS GRATUITAMENTE
NO NOSSO LOCAL

4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593
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Pepe entra na galeria dos
100 jogos na Champions

T

udo a postos para uma noite que será,
seguramente, especial para Képler Laveran Lima Ferreira ou simplesmente
Pepe, o agora capitão portista após a saída de
Danilo para o PSG.
O internacional português prepara-se para completar 100 jogos na Champions League, na receção de hoje (15 horas) aos gregos do Olympiacos,
e entrar assim numa galeria restrita de jogadores
notáveis. Trata-se de um número redondo, importante, que não está ao alcance de qualquer um
e que demonstra a carreira que o defesa portista
tem construído sempre ao mais alto nível, depois
de ter entrado na Europa, através de uma ilha, a
Madeira, e ter representado o Marítimo.
Neste trajeto de 99 jogos, Pepe representou
três clubes, F. C. Porto (22), Real Madrid (71) e
Besiktas (6), e venceu a prova em três ocasiões,
todas com a camisola merengue. Apontou ainda
três golos, dois ao serviço do F. C. Porto diante
do Rangers, e um Madrid num com o Borussia
Ao todo, Pepe 16 épocas na milionária e total de
8367 minutos.
Números impressionantes para um jogador aos
37 anos, ser o patrão da portista e que reúne con-

senso dos colegas adeptos, preparando-renovar
contrato prazo.
“É um grandíssimo atleta.
Talvez o jogador competitivo disse, recentemente, treinador Sérgio Ao entrar 100 jogos,

Pepe Andriy Shevchenko, ponta de lança atual
selecionador Ucrânia, e fica a quatro igualar Luís
Figo, português com (104) na maior de clubes
apenas um tal de... Cristiano Ronaldo.
O astro capitão da seleção, com 170 jogos segundo jogador da lista, ainda é liderada por... Casillas, com 177 partidas.

Conceição: «O Otávio e
o Luis Díaz estão em dúvida»

O

brasileiro Otávio e o colombiano Luis
Díaz estão em dúvida para o duelo da
segunda jornada da fase de grupos da
Liga dos Campeões. A atualização foi deixada
esta segunda-feira pelo treinador Sérgio Con-

ceição, na antevisão ao duelo com o Olympiakos.
«O Otávio e o Luis Díaz estão ainda em dúvida,
não sabemos se vamos poder contar com eles.
Vamos ver até à hora do jogo. Não são lesões
graves, exatamente por isso esta dúvida, até à
hora do jogo», afirmou Conceição, no Olival, em
conferência de imprensa, antes do treino.
Além do médio e do extremo, que na segunda-feira evoluíram para treino integrado condicionado, Mbaye e Marcano também continuam
ausentes, devido a lesões de recuperação mais
prolongada. O FC Porto-Olympiakos, da segunda jornada do grupo C, joga-se a partir das 15h
hoje, no Estádio do Dragão.

OLIVEIRENSE 1-2 COVILHÃ

VARZIM 0-2 ESTORIL

No dia em que comemorou o 98.º aniversário,
a Oliveirense até começou melhor e adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por intermédio
de Jorge Teixeira, mas pouco depois Gilberto
empatou da marca de grande penalidade (19) e
Enoh operou a reviravolta (65).
Foi a segunda vitória da equipa serrana na presente edição do campeonato.

Bastaram 45 minutos para o Estoril construir
o triunfo, por 2-0, frente a um Varzim, que na
estreia do técnico Miguel Leal foi demasiado
“tenro” na etapa inicial, consentindo oportunidades para os golos de Hugo Gomes e Aziz, num
penálti duvidoso. Os nortenhos ainda reagiram
na segunda parte, e até criaram muitos lances perigosos, mas foram castigados pelo desperdício,
mantendo-se no último lugar do campeonato.

Covilhã “estraga”
Poveiros afundam
festa de aniversário em meia parte

PTS J

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

V

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

RESULTADOS

5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0

V

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

RESULTADOS

21/10
28/10

D

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

GM GS

15
13
8
8
5
5
2
3
9
6
7
4
2
4
2
3
6
5

E

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

D

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

GM GS

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

8ª JORNADA
30/10 Estoril Praia 14:30 Cova Piedade
31/10 SC Covilhã 7:00 FC Porto B
Académica 11:00 UD Oliveirense
GD Chaves 13:30 Vilafranquense
01/11 Leixões 6:15 Benfica B
Casa Pia 9:00 FC Penafiel
A. de Viseu 10:00 Feirense
CD Mafra 10:00 Varzim
FC Arouca 12:30 FC Vizela

FINAL: FC PORTO 14:45 BENFICA

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21
Grp.C Manchester City 3-1 FC Porto
Grp.C FC Porto 16:00 Olympiacos

EUROPA LEAGUE 2020/2021
22/10
29/10

4
7
7
9
3
4
10
8
14
13
10
8
11
7
11
9
14
8

Tirsense 2-3 Olímpico Montijo
FC Felgueiras 1932 11:00 Valadares Gaia
Rebordelo 11:00 Varzim
Vilaverdense 11:00 Lourinhanense/U. Santarém
FC Pedras Rubras 11:00 SC Salgueiros
V. Setúbal 14:00 Académico de Viseu

23/12
21/10
27/10

3
6
3
5
4
4
2
5
12
6
9
8
2
6
4
6
12
10

30/10 Paços de Ferreira 16:30 FC Porto
31/10 Belenenses SAD 11:30 Farense
Rio Ave 13:00 Moreirense
Marítimo 16:30 Nacional
01/11 Portimonense 10:00 Santa Clara
Gil Vicente 12:30 V. Guimarães
Sporting 15:00 CD Tondela
02/11 SC Braga 13:45 FC Famalicão
Boavista 16:00 Benfica

PTS J

23/10 FC Penafiel 2-2 FC Arouca
24/10 FC Vizela 1-3 Académica OAF
Vilafranquense 2-2 Casa Pia
FC Porto B 1-2 GD Chaves
CD Cova Piedade 2-0 Leixões
Benfica B 0-1 Académico de Viseu
25/10 Varzim 0-2 Estoril Praia
UD Oliveirense 1-2 SC Covilhã
26/10 Feirense 3-1 CD Mafra

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

6ª JORNADA

23/10 CD Tondela 1-0 Portimonense
24/10 Nacional 1-1 Paços de Ferreira
Santa Clara 1-2 Sporting
FC Porto 1-0 Gil Vicente
25/10 Farense 0-1 Rio Ave
Moreirense 2-1 Marítimo
FC Famalicão 2-2 Boavista
V. Guimarães 0-1 SC Braga
26/10 Benfica 2-0 Belenenses SAD

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

E

Grp.D Lech Poznan 2-4 Benfica
Grp.G SC Braga 3-0 AEK
Grp.G Zorya 13:55 SC Braga
Grp.D Benfica 16:00 Standard Liège
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FÓRMULA 1

UEFA Nations 2020/2021 Relembrando o Passado
LEAGUE A

LEAGUE B

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

GM GS
5
2
3
2
2
2
2
6

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

P
7
6
5
2

J
4
4
4
4

V
2
1
1
0

E
1
3
2
2

D
1
0
1
2

P
9
9
4
1

J
4
4
4
4

V
3
3
1
0

E
0
0
1
1

D
1
1
2
3

GM GS
6
4
11
3
4
8
2
8

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

P
9
7
7
0

J
4
4
4
4

V
3
2
2
0

E
0
1
1
0

D
1
1
1
4

GM GS
10
4
4
2
3
2
2 11

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

P
10
6
5
1

J
4
4
4
4

V
3
2
1
0

E
1
0
2
1

D
0
2
1
3

GM GS
5
2
6
5
6
6
4
8

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

P
10
10
3
0

J
4
4
4
4

V
3
3
1
0

E
1
1
0
0

D
0
0
3
4

GM GS
9
1
7
3
6 11
1
8

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

P
8
7
3
2

J
4
4
4
4

V
2
2
0
0

E
2
1
3
2

D
0
1
1
2

GM GS
7
4
4
3
3
4
3
6

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

P
7
6
6
2

J
4
4
4
4

V
2
1
2
0

E
1
3
0
2

D
1
0
2
2

GM GS
6
2
7
6
4
7
5
7

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

P
10
9
2
1

J
4
4
4
4

V
3
3
0
0

E
1
0
2
1

D
0
1
2
3

GM GS
3
0
4
1
1
3
1
5

Qualificação Final Four

14/10

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

P
9
9
4
1
P
6
6
5
2
P
10
8
2
1

J
4
4
4
4
J
4
4
4
4
J
4
4
4
4

V
3
3
1
0
V
1
1
1
0
V
3
2
0
0

E
0
0
1
1
E
3
3
2
2
E
1
2
2
1

D
1
1
2
3
D
0
0
1
2
D
0
0
2
3

GM GS
6
3
6
2
2
4
0
5
GM GS
7
6
5
4
6
5
4
7
GM GS
6
0
4
1
2
4
1
8

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

P
10
5
3
2

J
4
4
4
4

V
3
1
0
0

E
1
2
3
2

D
0
1
1
2

GM GS
7
3
4
4
2
3
0
3

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

P
6
4
1

J
2
3
3

V
2
1
0

E
0
1
1

D
0
1
2

GM GS
2
0
2
1
0
3

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

P
7
5
5
4

J
4
4
4
4

V
2
1
1
1

E
1
2
2
1

D
1
1
1
2

GM GS
6
5
3
4
2
1
3
4

13/10
14/10

14/11
15/11

Grp.1 Montenegro 1-2 Luxemburgo
Grp.1Azerbaijão 0-0 Chipre
Grp.4 Bielorrússia 2-0 Cazaquistão
Grp.3 Moldávia 0-4 Eslovénia
Grp.2 Estónia 1-1 Arménia
Grp.3 Grécia 0-0 Kosovo
Grp.2 Macedónia 1-1 Geórgia
Grp.4 Lituânia 0-0 Albânia
Grp.1 Chipre 12:00 Luxemburgo
Grp.1 Azerbaijão 12:00 Montenegro
Grp.2 Macedónia 9:00 Estónia
Grp.2 Geórgia 12:00 Arménia
Grp.4 Albânia 12:00 Cazaquistão
Grp.4 Bielorrússia 12:00 Lituânia
Grp.3 Moldávia 14:45 Grécia
Grp.3 Eslovénia 14:45 Kosovo

J
18
18
17
18
15
18
17
16
17
17
18
18
18
17
18
17
16
17
18
16

V
10
10
10
8
7
7
6
6
5
6
5
6
5
5
4
3
5
4
4
2

E
5
5
2
5
6
6
7
6
9
4
7
3
6
4
7
10
3
4
4
5

D GM
3 30
3 32
5 31
5 28
2 20
5 24
4 22
4 16
3 19
7 21
6 17
9 18
7 21
8 22
7 21
4 17
8 19
9 13
10 15
9 19

17/11

P
1-Philadelphia U.
41
2-Toronto FC
41
3-Columbus Crew
35
4-Orlando City SC 32
5-New York City FC 30
6-New England
29
7-New York
26
8-Nashville SC
25
9-Montreal Impact
23
10-Inter Miami CF
21
11-Chicago Fire FC 21
12-Atlanta United FC 19
13-D.C. United
18
14-FC Cincinnati
16

BRASILEIRO 2020
P
35
35
32
29
27
27
25
24
24
22
22
21
21
19
19
19
18
16
16
11

14/11

Grp.2 Liechtenstein 0-0 São Marino
Grp.1 Ilhas Faroé 2-0 Andorra
Grp.1 Letónia 0-1 Malta
Grp.2 São Marino 9:00 Gibraltar
Grp.1 Malta 9:00 Andorra
Grp.1 Letónia 12:00 Ilhas Faroé
Grp.2 Gibraltar 14:45 Liechtenstein
Grp.1 Malta 14:45 Ilhas Faroé
Grp.1 Andorra 14:45 Letónia

GRUPO EASTERN

CAMPEONATO

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

Grp.3 Rússia 0-0 Hungria
Grp.3 Turquia 2-2 Sérvia
Grp.2 Eslováquia 2-3 Israel
Grp.4 Bulgária 0-1 País de Gales
Grp.2 Escócia 1-0 República Checa
Grp.1 Noruega 1-0 Irlanda do Norte
Grp.1 Roménia 0-1 Áustria
Grp.4 Finlândia 1-0 República da Irlanda
15/11
Grp.2 Eslováquia 9:00 Escócia
Grp.4 País de Gales 12:00 Rep. da Irlanda
Grp.4 Bulgária 12:00 Finlândia
Grp.3 Turquia 12:00 Rússia
Grp.2 República Checa 14:45 Israel
Grp.1 Áustria 14:45 Irlanda do Norte
Grp.1 Roménia 14:45 Noruega
Grp.3 Hungria 14:45 Sérvia
LEAGUE D

13/10

GS
15
21
20
21
13
22
20
11
16
24
24
26
26
25
24
20
24
19
24
30

GRUPO WESTERN

P
1-Sporting
33
2-Seattle Sounders 32
3-Portland Timbers 32
4-Los Angeles
28
5-Minnesota United 27
6-FC Dallas
25
7-Vancouver
24
8-San Jose
24
9-Real Salt Lake
22
10-Houston Dynamo 21
11-Colorado Rapids 19
12-LA Galaxy
18

pilotando um Maserati 300 S. Mas
vejamos o passado da FÓRMULA
ois bem é com imenso 1 em Portugal.
prazer que vos deixo estes E o primeiro Grande Prémio a
dados retirados de uma ter sido realizado em Portugal foi
pesquisa feita sobre o Grande disputado no Circuito Urbano da
Prémio de Portugal e o qual Boavista, no Porto a 14 de agosto
começou a sua aventura entre de 1958 e teve como vencedor o
britânico Stirling Moss o qual de
volta a Portugal em 1959 vence no
Circuito de Monsanto, também um
Circuito Urbano no parque Florestal
do Monsanto em Lisboa. Em 1960
novamente no Porto e no mesmo
HÉLDER DIAS

P

Qualificação Final Four

Grp.4 Ucrânia 1-0 Espanha
Grp.4 Alemanha 3-3 Suíça
14/10
Grp.3 Portugal 3-0 Suécia
Grp.3 Croácia 1-2 França
Grp.2 Islândia 1-2 Bélgica
Grp.2 Inglaterra 0-1 Dinamarca
Grp.1 Polónia 3-0 Bósnia e Herzegovina
Grp.1 Itália 1-1 Holanda
14/11
Grp.4 Alemanha 14:45 Ucrânia
Grp.3 Suécia 14:45 Croácia
Grp.3 Portugal 14:45 França
Grp.4 Suíça 14:45 Espanha
15/11
Grp.1 Holanda 12:00 Bósnia e Herzegovina
Grp.2 Bélgica 14:45 Inglaterra
Grp.1 Itália 14:45 Polónia
Grp.2 Dinamarca 14:45 Islândia
LEAGUE C
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da F1 Em Portugal
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39
30
31
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27
22
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19
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26
19
19
11

17
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16
20
20
19
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39
30
30
24
34
31

GM

GS

35
36
39
42
29
22
24
29
24
28
25
22

25
18
31
34
23
20
41
45
29
33
24
36

MELHOR MARCADOR
		

J

G

1-Diego Rossi, LAFC
2-Gyasi Zardes,CLB
3-Raul Ruidiaz, SEA
4- Robert Beric, CHI
4-Alejandro Pozuelo
4-Jordan Morris, SEA

16
18
13
19
20
18

12
11
9
9
8
8

os anos de 1958 e 1996 e que este
ano embora com um reduzido
número de espectadores (cerca
de 27,500 pessoas por dia) e isto
derivado a esta pandemia do
Covid 19 se volta a repetir no
Autódromo Internacional do
Algarve, este situado na freguesia
da Mexilhoeira Grande, em
Portimão e cujo investimento
rondou os 250 milhões de dólares.
Mas a história de corridas em

Portugal já vem muito antes pois
em 1951, sendo nomeada SPORT
INTERNACIONAL teve a sua
primeira apresentação no Circuito
da Boavista e a qual Casimiro de
Oliveira pilotando um Ferrari 340
America Vignale seria o seu digno
vencedor. Estas corridas foram
disputadas até 1957. A última destas
séries de edições, foi disputada no
Monsanto, em Lisboa e teve como
vencedor Juan Manuel FANGIO,

Circuito da Boavista tem como
vencedor da prova o Australiano
Jack Brabham. Depois então foi um
jejum de vários anos isto de 1960
a 1984, ficando Portugal fora do
campeonato do Mundo ,retomando
o calendário em 1984 desta feita a
21 de Outubro no Autódromo do
Estoril. Nota curiosa foi o último
Grande Prémio da temporada em
que Alain Prost foi o vencedor mas
que não venceu o Campeonato
do Mundo de Pilotos por apenas
MEIO PONTO. No ano seguinte a
corrida foi disputada a 21 de abril
em condições chuvosas levando
a melhor o brasileiro especialista
nestas circunstâncias Ayrton Senna.
Foi então que se adoptou a partir
de 1986 da corrida ser efectuada
na penúltima semana do mês de
setembro. Os Grandes Prémios da
Fórmula 1 terminam em 1996 no
Estoril com a vitória do canadiano
Jacques Villeneuve, pilotando
um Williams Renault ficando em
segundo lugar o seu companheiro
de equipa Damon Hill e em terceiro
Michael Schumacher, Ferrari V10 a
mais 53 seg,765 milésimos.
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DESPORTO

F1: Lewis Hamilton Vence Grande Prémio de Portugal
e Faz História com Recorde 92 Vitórias na Fórmula 1
HÉLDER DIAS

É

com um prazer imenso e indiscutível que
cá estou depois de 24
anos a escrever de novo sobre
o Grande Prémio De Portugal, este a ser realizado desta feita no Autódromo Internacional do Algarve, a décima segunda prova da época e situado na freguesia
da Mexilhoeira Grande, (freguesia esta, que
por laços familiares estou ligado) em Porti-

mão e que por razões do Covid-19 não nos foi
permitida a deslocação uma vez sermos obrigados a uma quarentena, mas pode crer caro
leitor de A VOZ de PORTUGAL estivemos de
coração com os amigos jornalistas no circuito
do AIA. Adeus Estoril, que tão boas recordações possuímos, BEM-VINDO PORTIMÃO.
Sexta-feira mesmo com um cheirinho de espectadores, cerca de 27 mil, devido a pandemia
do Covid-19 (e que a priori houve muitos a não
respeitarem as diretivas de segurança tais como
a distância e as máscaras), começaram os primeiros treinos livres, com a Mercedes a ser mais
rápida com Valtteri Bottas e a bater o (REI) Hamilton seguido de Verstappen da Red Bull.
Estas sessões de treinos livres serviram não somente para adaptar o monolugar ao novo traçado
,aspecto aerodinâmico desconhecido por a maior
partes dos pilotos e também para testar os pneus
que a Pirelli trouxe para Portimão uma vez à
partida seja uma incógnita. Em entrevista o espanhol Carlos Sainz, McLaren, diz-se satisfeito
por estar em Portugal, reconheceu o apoio e o
carinho que os portugueses dedicam ao seu pai
Carlos SAINZ ele piloto de Ralis e disse também
estar feliz com o regresso em 2021 do seu amigo
e compatriota Fernando Alonso na Renault.
Entretanto tivemos a triste notícia que Romain
Grosjean e o seu companheiro de equipa Kevin
Magnussen deixarão a HASS no final desta época. Guenther Steiner e a equipa Hass vão ter que
escolher uma dupla para 2021.
Sábado e isto depois de se iniciarem as primeiras rodadas, Sebastian Vettel passou o seu Ferrari por cima de uma tampa do sistema de evacuação das águas na curva 14 a qual levantou o que
obrigou a uma reparação rápida e à neutralização
de cerca de meia hora no início da sessão. Casos

idênticos aconteceram no Monaco, na Malásia,
Baku e em outros circuitos. Recordo os meus
leitores que todo o asfalto do circuito foi refeito
novamente este ano.
Domingo muito, muito cedo estivemos em ligação com o AIA para seguirmos a par e passo
o desenrolar deste nosso Grande Prémio Nacional e as suas 66 voltas oficiais para num total
de 306,826 quilómetros de corrida. E será hoje
que Lewis Hamilton baterá o seu novo recorde
de vitórias? Recordo um pouco a entrevista que
Horner chefe da Red Bull o qual respondendo
a uma questão à Eleven Portugal quanto à curva

mais difícil do circuito a 1 ou a 3? Horner respondeu" são efetivamente todas... é um circuito bastante exigente para todos "o que estamos
plenamente de acordo, assistimos também a um
momento arrepiante com Cuca Roseta a cantar
em moda de fado o nosso HINO NACIONAL,
enquanto no ar os quatro caças das nossos Forcas
Armadas sobrevoavam o circuito ,simplesmente
fantástico, maravilhoso e pode crer que mesmo à
distância o nosso coração bateu mais forte...
E à hora certa as vermelhas apagaram e deram
lugar as verdes (as cores da nossa bandeira) com
uma largada canhão Hamilton comanda por poucos metros este GP de Portugal, pois um acidente
entre Sergio Perez Racing Point e Max Verstappen, Red Bull aconteceria ainda antes do final
da primeira volta, sem consequências para Verstappen, mas Perez teria que recorrer às boxes e
voltar em último na corrida. Recordo que Verstappen teve um acidente com Lance Stroll este fim
de semana quando dos treinos e hoje corrida com
Perez... coincidência!

tra agora em quinto rodadas apenas 36 voltas! 37
voltas Hamilton, Mercedes continua nos comandos e com a volta mais rápida, seguido de Bottas
e de Verstappen.
Os Mercedes acabam finalmente por trocar de
pneumáticos à 40 volta, optando por goma dura.
Perez troca de pneus (goma mole) e volta na
sexta posição ,bom trabalho nos pits na gestão de
pneus e reentrada na pista ao contrário da Mercedes que largaram Bottas em pleno tráfego. Incrível Ocon, Renault rodou com pneus de goma
mole 54 voltas e Daniil Kvyat é penalizado por
sua vez em 5 seg. Melhor volta para Lewis Hamilton com 1 18 750 seg. Primeiro abandono,
Lance Stroll, Racing Point e Valtteri Bottas que
se queixa com cãibras mas que continua na corrida. Gasly tenta ultrapassagem a Perez mas este
resiste, por pouco tempo pois Gasly pelo exterior
ganha o quinto lugar e o sexto para Carlos Sainz.
Vitória na corrida de Lewis Hamilton e novo
recorde com 92 vitórias na história da F1 superando Michael Schumacher... tinha que acontecer em Portugal!
O mesmo feito nos recordes por Alain Prost,
Ayrton Senna e Michael Schumacher em portugal. Hamilton comentou, "hoje foi duro... puxar,
puxar até ao limite... isto é um sonho, agradeceu
ao pai e a Mercedes nos circuitos e na fábrica,
dizendo não ter mais palavras para descrever o
que sente e até o compreendemos, chegando-me
a questionar até que ponto vai o mental e o físico
deste incrível piloto.
Falando do circuito e as suas exigências Pierre
Gasly comentou a Autosport, "nunca senti algo
igual num F1, muitas curvas cegas, alta e baixa
velocidade, travagens controladas, aqui mostra o
quanto é diferente este circuito mas... é destes
que eu gosto", disse o francês. Quanto a Lando
Norris, McLaren disse, sobre Stroll, "ele parece

não aprender com os seus próprios erros".
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Valtteri Bottas, Mercedes
3-Max Verstappen, Red Bull
4-Charles Leclerc, Ferrari
5-Pierre Gasly, Alpha Tauri
6-Carlos Sainz, McLaren
7-Sérgio Perez, Racing Point
8-esteban Ocon, Renault
9-Daniel Ricciardo, Renault
Mas que luta impressionante entre Ocon, Re- 10-Sebastian Vettel, Renault
nault e Perez, Racing Point por o quinto lugar, Próximo encontro a 1 de novembro no Granlevando Checo a melhor! fantastico trabalho a de Prémio Emilia Romagna em Imola.
do mexicano que da vigesima posicão se encon-
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