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Medos?

Nestes tempos difíceis que atravessamos, com 
a Pandemia Covid a alastrar nas comunida-
des de todos os países do mundo, cabe-nos 

reflectir sobre a nossa maneira de ver, estar e obser-
var este planeta Terra com o coração e a razão, exac-
tamente por esta ordem.

Quando um homem ou mulher sente e pratica o 
amor e a compaixão pelos seres – todos, incluindo 
as pedras que, no meu entender, têm uma função a 
cumprir no planeta Terra – vive num caminho em 
que, a cada momento, protege tudo o que encontra 
ao longo de cada dia, cada hora. Então, permanece 
em tranquilidade pessoal e social porque a sua vida 
tem objectivos para além dos pessoais e de carácter 
mais centrados em si.

Com a razão funcional e activa e o conhecimento 
procurado e bem administrado, nas mais diversas 
áreas do saber e da prática, consegue atingir feitos 
incrivelmente preciosos. Mostra, deste modo, que 
é capaz de preservar o mundo em que habitamos e 
fazê-lo evoluir no único sentido necessário: o do bem 
pessoal e geral na prática da sua preservação. 

Ao longo deste período de quase dois anos, em que 
as máscaras faciais, o distanciamento entre as pessoas 
e a higiene redobrada foram a prática no quotidiano 
dos homens, a vida social sofreu um revés que foi, e 
continua a ser, uma perda para todos. Estamos mais 
sós do que nunca. Entre o confinamento no interior 
das casas e a falta de contacto entre os que amamos, 
sentimos, a cada dia que passa, que muito do que éra-
mos se perdeu.

Então, há que recomeçar. Devagar, medindo os pas-
sos corajosamente, construindo uma nova e mais 
saudável ligação à vida.

É possível? Os homens, quando pressionados pelo 
peso de vivências difíceis, têm tendência a mudar; a 
mudar para melhorar. E este é um desses momentos.

Comecemos pelo nosso País que tem vivido, nos úl-
timos anos, de forma vergonhosa. Tanto o que está à 
nossa volta, como aquilo que a comunicação social 
nos traz diariamente para o interior dos nossos la-
res – os espaços mais privados que temos – mostra a 
degradação familiar, social, financeira e política, sem 
esquecer a área da justiça que parece não querer, por 
sua vez, ajustar-se à sua função de cumprir o que é o 
seu dever.

O medo que ainda paira sobre a cabeça dos cidadãos 
pode ver-se na frase que há pouco ouvi numa rádio 
quando vinha de uma praia algarvia: “- É preciso 
obrigar a serem vacinadas as pessoas que trabalham 
com os mais vulneráveis”. Mas, quem assim afirmava 
corrigiu: “- Não quis dizer obrigar, mas incentivar”. 

Bem. Numa democracia plena, e já com vários anos 
como a nossa, não faz sentido ter receio, ou mesmo 
medo, de fazer cumprir determinadas regras quando 
a situação que o País apresenta é de grande pressão 
como é o caso deste momento. 

Repare-se: Nas Residências para os mais velhos da 
sociedade os surtos de Covid recomeçaram. Vamos 
ter mais mortes? Quando terão paz aqueles de quem 
temos todos obrigação de cuidar, em particular o 
Estado Português? Qual a razão de haver gente não 
vacinada a trabalhar nestes lugares tão sensíveis? São 
contra as vacinas? Procurem outro local e/ou profis-
são. Irresponsabilidades e egoísmos, não.

Então, a obrigação de ser vacinado não pode ter 
uma conotação negativa ao ponto de levar a indeci-
sões num regime democrático como o nosso tem o 
dever de o ser. 

Espero bem que, em breve, todo o território nacio-
nal esteja imunizado num acto colectivo de respeito 
por todos e cada um.
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Internacional Portuguese Music Awards
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Já lá vão quatro anos que estamos li-
gados diretamente e indiretamente 
ao evento mundialmente reconheci-

do por ser melhor evento musical de língua portu-
guesa e que está situado nos Estados Unidos, mais 
precisamente em New Bedford, ao lado da cidade de 
Fall River.

Há 3 semanas anunciamos que haverá mais um even-
to virtual por causa das precauções sanitárias, e, saben-
do que há artistas através do mundo que vão lá para 
estar presente e outros que vão atuar neste prestigioso 
evento artistico.

Este ano, mais uma vez, temos uma das nossas artis-
tas da comunidade está a competir,... na secção "Fado 
Performance" com Marta Raposo com a sua canção 
"Senhora do Xaile Preto".

Não devemos esquecer que há o "2021 IPMA People’s 
Choice Award" e todos podem votar em Marta, quem 
sabe ela poderá ganhar dois prémios. E, é de realçar 
que este ano a apresentadora deste evento será a gran-

de e linda Catarina Furtado.
Eis os nomeados e países de residência nas respetivas 

categorias:
MELHOR VIDEOCLIPE
“Amar do Zero” - Lookalike, 
                                dirigido por Yan Badachu (PT)
“Juro” - DWISH, dirigido por Black Rose (PT)
“Vagabond” - Mourah, dirigido 
                          por Frederik Maarsen (SW)
“Bela” - Djodje, dirigido por Wil Soldiers (PT)
INSTRUMENTAL
“Military Suicides” - Zé Tó Lemos (PT)
“Medusa” - In.dia (PT)
“Aqui e Ali” - LST - Lisboa String Trio (PT)

“Time-Knife” - Plasticine (PT)
ATUAÇÃO NA QUARENTENA 
“Inspiração Sofrida” - Cordeone (USA)
“8/80” - DWISH (PT)
“Concert Live Stream” - Cremilda Medina (Cape Verde)

“Various Songs” - Syro (PT)
WORLD MUSIC 
“Quen a Omagen da Virgen e de Séu Fillo Honrrar” - 

CANTUSd’Alma (PT)
“Binene” - Sarah Namakula (UGANDA)
“Amália (Voz Magoada de Saudade)” - Zé Perdigão 

(CAPE VERDE)
“Aguenta (ft. Lura)” - Mário Marta (PORTUGAL)

TRADICIONAL 
“E Ele Não Vem” - Tony Gouveia (CA)
“Dia Só (Live) (ft. Dino d’Santiago)” - Martim Vicente (PT)
“Cio da Terra” - Maria Monda (PT)
“Balie do Ladrão” - Sara Vidal (PT)

FADO
“Todos Os Fado São Meus” - Francisco Moreira (PT)
“Lisboa é Assim” - Rodrigo Costa Félix (PT)
“Senhora do Xaile Preto” - Marta Raposo (CA)
“Ai Mas Ai De Mim (ft. Cristina Branco)”
                                     - LST Lisboa String Trio (PT)

DANCE 
“I’m Tired” - Lima (PT)
“MOTM (Magic Of The Moment)” - GAMIIX 
           e Moses Christopher (PT/FR)
“Big Dance” - Marc Tomé (FR)
“Feelings” - FootriX e Falco (PT)

RAP/HIP-HOP 
“Vou a Vénus Para Amar-te (ft. Luis Cruz)”
                                                   - Andy Scotch (PT)
“Voar” - Moses Christopher e ELITE 4K (PT/FR)
“Já Não Dá” - Don Falcon (FR)
“Futuro Suspenso” - MK Nocivo (FR)

ROCK 
“Connect” - Jump The Fall (USA)
“Yours & Mine” - Nelson Sobral (CA)
“Abraça-me” - The Code (PT)
“Be My Fire” - Troubleman (USA)

POP 
“Dance In The Rain” - Bryan Fontez (CA)
“I Don’t Think I’m Doing This Right” 
                           - Nikita Afonso and Ty Falcoa (USA)
“Acordar” - Syro (PT)
“Amar do Zero (ft. Pedro Gonçalves)”
                            - Lookalike (PT)
“Perfect” - i Tempo (CA)
“How Do I Begin Again” - André Aires (PT)

MÚSICA POPULAR
“Completamente Louca” - Safira (PORTUGAL)
“Se Fui Louco Por Ti” - Nuno Miguel (PORTUGAL)
“A Guitarra Vai Tocando” - Maurício Morais (USA)
“Estou Aqui” - Márcio Amaro (PORTUGAL)

ARTISTA REVELAÇÃO 
The RedBeds (PORTUGAL)
Isabel Mesquita (PORTUGAL)

CANÇÃO DO ANO 
“Dance In The Rain” - Bryan Fontez (CA)
“Connect” - Jump The Fall (USA)
“Looking Back” - Rebecca Correia (USA)
“I Don’t Think I’m Doing This Right” 
                          - Nikita Afonso e Ty Falcoa (CA/USA)
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Nós honramos a vida 
à vossa maneira
Escolha um local de recolhimento 
orientado para o futuro e 
respeitando o seu património.

UB_POR_A vos Portugal_10” x 6,56”

2500, avenue des Perron, Laval 
514 735-2025  

urgelbourgie.com/cimetiere-de-laval

OS NOSSOS CONSELHEIROS ESTÃO AQUI PARA 
VOS AJUDAR. ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO 
PARA SABER MAIS SOBRE O CEMITÉRIO-JARDIM 
CONTEMPORÂNEO DE LAVAL.

Covid: A Província do Quebeque Está Dividida

Sabemos muito bem que desde mar-
ço de 2020, tudo mudou.

Há momentos que estamo comple-
tamente desasperados com esta situação e não somos 
capaz de controlar o que se passa. 

Para muitos a vida parou, outros estão a sobreviver. 
Comercios, restaurantes e negócios perderam tudo, 

vi muito em 1 ano e meio, e, não sabemos onde é que 
estamos. 

A Covid-19 fez montos de mortos nas três primei-
ras vagas. E, a semana passada, foi anunciada a quarta 
vaga. 

O que vai acontercer?
O primeiro ministro do Quebeque anunciou pela vez 

que haverá um passaporte vacinal. 
Isto quer dizer muito,... porque não podemos conti-

nuar a abrir e fechar a cidade, e, não podemos con-
tinuar a jogar dominó com a população. O governo 
decidiu que se tens as duas vacinas, vais poder ser livre 
a ir onde quiseres, e o que não quer ter a vacina não vai 
poder usufrir desta liberdade.

É difícil compreender este ponto de vista, mas acho 
que o governo está a ir num caminho onde a metade 
da população acredita nestas medidas, mas há muitos 
que não aceitam e vão defender os seus direitos.

Será que 80% da população vai receber as duas vaci-
nas antes que o passaporte vacinal vai entrar em vigor. 

Desde o anuncio que vai haver este passaporte vaci-
nal muitos foram receber a vacina. 

Isto quer dizer que a mensagem do primeiro ministro 

do Quebeque foi ouvide e que muito vão ir para serem 
livres desta nova medida para combater o Covid-19.

Devemos compreender a situação dos governos, tal 
como a França que já iniciou ontem o passaporte va-
cinal.

Lá haverá um controlo completo em todos os lugares 
públicos. O povo vai dever apresentar o passaporte va-

cinal, ou um certificado de que a pessoa está curado ou 
um teste feito há 72h. Esta última vai dever ser renova-
da a todas a 72h, isto é a única maneira de contornar a 
vacinação e para continuar a viver livre na frança. 

Será que isto vai ser de mesmo aqui no Quebeque e 

no Canadá. 
Vamos saber tudo isso dentro de duas semanas.
Mas uma coisa é certa, já estou farto das máscaras e 

desta situação. Tudo isso deve acabar porque a popu-
lação não pode continuar a viver nesta situação e de-
vemos todos pensar na liberdade e não ficar fechados 
em casa.

Viva a liberdade e viva setembro 2021.
Será que vamos sobreviver... Esta é uma crónica que 

vai continuar a vos informar sobre o que se passa e o 
que vai acontecer.
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ANTERO BRANCO
E FOTOS DE MANUEL NEVES

Nossa Senhora do Monte

Pelo Segundo ano consecu-
tivo, a comunidade privou-
-se de celebrar a Senhora do 

Monte, padroeira do povo madeirense.
Durante a missa solene do passado Domingo, cele-

brada pelo Reverendo Padre Adam, responsável pela 
Missão Santa Cruz, acompanhado pelo Diácono Ra-
mos, o presidente e responsável pela festa de Nossa 
Senhora do Monte, Danny Andrade, tomou a palavra 

dizendo que estava muito feliz de rever a todos que 
vieram se recolher junto da Senhora do Monte. Que 
infelizmente, este ano voltou a não haver festa, mas 
que tem muita fé que para o ano, as celebrações serão 
maiores do que estamos habituados a assistir. Deseja 
a toda a comunidade, muita saúde, para que juntos 
possamos desfrutar dos grandes festejos em Honra de 
Nossa Senhora do Monte.

O Sr. Padre Adam, na sua homilia, descreveu a len-
da que conta que “no final do século XV, a cerca de 1 
quilómetro acima da igreja de Nossa Senhora do Mon-

te, na localidade do Terreiro da Luta, uma pastorinha 
brincava durante a tarde com uma menina. A pastori-
nha ofereceu a sua merenda a esta menina. A pastori-
nha, muito satisfeita, contou o sucedido à sua família, 
que não acreditou na sua história, por ser improvável 
que naquela mata deserta e tão afastada da povoação 
aparecesse uma menina. Na tarde do outro dia, a me-

nina voltou a brincar com a pastorinha que voltou a 
dar-lhe merenda, e a pastorinha contou novamente à 
família.

No dia seguinte, à hora indicada pela pastorinha, o 
seu pai foi de modo oculto observar a cena. Foi quando 
viu sobre uma pedra uma pequena imagem de Maria 

Santíssima e, à sua frente, a inocente pastorinha que se 
apressou a dizer-lhe que era aquela imagem a menina 
de quem lhe falava. 

O pai, perplexo, não ousou tocar na imagem e co-

municou o facto à autoridade, que mandou colocar 
a imagem na Capela da Encarnação, próxima da ac-
tual igreja de Nossa Senhora do Monte. Desde então, 
passou-se a chamar este nome a essa imagem de Nossa 
Senhora do 

Monte”.
A comunidade tem saudades de celebrar os festejos 

da Senhora do Monte, de saborear o tradicional bolo 
de caco, a espetada de carne, a bifana, o bolo de mel, o 
vinho Madeira, mas sobretudo do convívio, dos reen-
contros, da amizade e da boa disposição do povo ma-
deirense.

Danny Andrade, o seu vice-presidente Patrick An-
drade e toda a equipa de trabalho, além de todos os 
benévolos, convidam a comunidade, para a grande 
manifestação de fé, de festejo e de gastronomia que se 
realizará no próximo mês de Agosto de 2022. Ate lá, 
portem-se bem.
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Nas Aflitinhas

Como por demais se conhece, 
mormente ao nível dos mais 
velhos, existe no seio da co-

munidade portuguesa uma amplís-
sima percentagem de portugueses que, não pondo 
nunca em causa, diretamente, a democracia e a Re-
volução de Abril, nunca se ligaram intimamente a 
esta nem desejaram aquela. Toleram-nas, portanto. 

Ora, de há uns tempos a esta parte vem-se notando 
uma linha de rumo público por parte destes nossos 
concidadãos, e que se carateriza por três componen-
tes de atuação: utilizar a grande comunicação social 
televisiva para lançar gentes e seus valores ligados à 
Direita; tolerar, olimpicamente, a subida da Extrema-
-Direita em Portugal e no mundo; e ajudar a criar uma 
ideia de beco sem saída para o futuro de Portugal, des-
de que sem reformas estruturais – destruição do Esta-
do Social.

Hoje, é já possível assistir-se à tomada da presença da 
Direita, mesmo dos tolerantes da Extrema-Direita, nos 
grandes tempos de antena dos canais televisivos que 
temos. O programa de Fátima Campos Ferreira é um 
exemplo disto mesmo, com escolhas diárias de per-
sonalidades conservadoras, direta ou indiretamente 
ligadas ou tolerantes com a Direita, a quem a Extrema-
-Direita parece não preocupar. 

A GRANDE ENTREVISTA, de Vítor Gonçalves, lá 
vai entrevistar Maria Cavaco Silva, nunca tendo ocor-

rido a Vítor Gonçalves fazer o mesmo com Maria José 
Rita. Mas já o fez com Manuela Eanes. Depois, João 
Taborda da Gama, um concidadão de Direita, com a 
economista Susana Peralta que, para lá do que diz, cri-
tica sempre o Governo de António Costa, elogiando o 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, ainda na 
RTP 3, o debate entre Miguel Vale de Almeida e o que 
for o seu antagonista: sempre amplas simpatias para 
com este.

Olhamos a SIC Notícias, e lá encontramos Luís Mar-
ques Mendes, José Miguel Júdice, mesmo Francisco 
Louçã, que se deixou levar para uma espécie de análise 
bissetriz, como que sem valores ideológicos, ou Ana 
Gomes, cujo combate pelo socialismo democrático se 
faz, preferencialmente, contra o PS. 

Mesmo Eanes parece ser a sua grande referência polí-
tica, bem mais que Soares, e apesar do silenciado PRD, 
sobre que também nunca ninguém a questiona. Para 
já não referir o NEGÓCIOS DA SEMANA, sempre 
sem um só programa em que só estejam como convi-
dados concidadãos do PS e da Esquerda. Até os convi-
dados para falar sobre a COVID-19, invariavelmente, 
se mostram contra o Governo, vá este por um lado ou 
pelo outro.

Por fim, a TVI e a 24, sobre que nem vale a pena tecer 
comentários. Não gostaria de estar na posição singular 
de quem calhe a ser convidado e seja do PS, ali no meio 
de um conjunto de concidadãos para quem que o que é 
do PS é mau. Como, de resto, se passa com o programa 
À LEIA DA BOLHA, onde a generalidade dos convi-
dados é da Direita ou se mostra neutral ou com perfil 
político pouco audível.

Perante o que acabo de descrever, o que concluo eu 
daqui? Pois, que a Direita e a Extrema-Direita estão 
à rasca, tentando tudo para conseguir pôr em causa a 
política do Governo de António Costa e a sua imagem. 
E então agora, já com o pilim a chegar com um caudal 
elevado...!

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. SAUDADES 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 MONTREAL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

IGREJAS
Missão Santa Cruz T.: 514.844.1011
Missão de Nossa Senhora de Fátima T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Fernando (...). canoísta de Ponte de Lima que, 
em Tóquio, conquistou a medalha de bronze na categoria de K1-
1000. Como assim? (interj.). 2. Capital do Canadá. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de ombro. 3. Soberano. 
Empresa têxtil que sucumbiu à covid-19 e pediu insolvência. 4. Não 
cumpro. Garganta. 5. União Europeia (sigla). Pátria de Abraão. So-
ciedade Anónima Desportiva. 6. (…) Queta, primeiro português a 
entrar na liga masculina da NBA. 7. Guarnecer de ameias. Levanta-
va. 8. Onde fica o Bairro de Montemor. 9. Rácio de transmissibilida-
de. Às vossas pessoas. Imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares. 10. Crueldade. 11. Ligação (fig.). Título. Preposição que 
indica lugar.
VERTICAIS: 1. Está na vanguarda da UE em matéria de acção 
climática, disse Von der Leyen. Bloco de Esquerda. 2. Repita. Ética. 
3. Cidade e sede de concelho do distrito do Porto. Imparcial. 4. Pre-
fixo que exprime a ideia de bondade, excelência ou perfeição. Ima-
ginar. 5. Nascido. Capital da Arménia. 6. A unidade. Parte aquosa 
de uma substância. 7. «Semeia e cria, terás (...)». Anuência. 8. Va-
riante do pronome “o”. Naquele lugar. Preposição que designa pos-
se. 9. Essa agora! (interj.). Iate sem a ti. 10. Mete em mala. Muralha 
(...), como é conhecida a iniciativa de construir jardins circulares em 
África para combater a desertificação. 11. Habitação separada e 
independente de qualquer outra. Preposição designativa de falta.

CRUZADAS

A crueza dos censos

A divulgação dos dados dos 
censos de 2021, dez anos 
depois do último recensea-

mento da população portuguesa, parece ter apa-
nhado toda a gente de surpresa em que os candida-
tos autárquicos, agora como nunca antes, mostram 
ter acordado para esta realidade e já têm grandes 
soluções na manga para este problema grave.

Para muita gente, talvez não tenha sido propria-
mente uma surpresa, mas mesmo assim foi um gran-
de choque, pois os Açores, aliás, como todo o país 
no seu todo, perdeu população e a realidade é de que 
as famílias tornaram-se mais pequenas e as pessoas 
vivem muito mais sozinhas. Estes resultados preli-
minares dos Censos 2021 refletem um problema que 
não é de hoje, mas que parece que só agora se tomou 
verdadeiramente consciência dele.

À exceção do Concelho da Madalena na ilha do 
Pico, como único a registar crescimento na ordem 
dos 4,7%, todas as ilhas açorianas perderam popu-
lação, o que é preocupante, pelo que importa, não 
apenas debitar palavras e soluções enviesadas, mas 
políticas ativas para a natalidade e de atração e fi-
xação de jovens nas suas ilhas de origem, sob pena 
do envelhecimento das pessoas se acentuar cada vez 
mais, tornando o futuro incerto em vários concelhos 
dos Açores.

Com um nível de envelhecimento cada vez maior, 
os nascimentos não compensam os óbitos, em que há 
mais pessoas a viverem sozinhas, tendo o Presidente 
do Governo Regional metido o dedo na ferida, di-
zendo que a quebra de 4,1% da população do arqui-
pélago desde 2011 só pode revelar a importância de 
se alterarem as políticas da última década para fixar 
populações e atrair residentes.

Deu como exemplo que Governo Regional já está 
a implementar medidas de promoção da mobilidade 
para combater a crise demográfica da Região, como 

é o caso das passagens aéreas mais baratas entre as 
ilhas, o que poderá facilitar a fixação das pessoas.

Os Açores tinham 246.772 habitantes em 2011 e 
perdeu 10.115 no espaço de 10 anos, o equivalente a 
4,1%, tendo agora 236.657 residentes.

A Região foi a quarta no país a perder mais popu-
lação, a seguir ao Alentejo (6,9%), Madeira (6,2%) e 
Centro (4,3%).

Os decréscimos mais acentuados de população re-
gistaram-se nos concelhos de Santa Cruz das Flores 
(11,7%), Nordeste, na ilha de São Miguel (11,4%) e 
no Corvo (10,2%), que cada vez mais se despovoa e 
com idosos.

Estes valores agora revelados revelam décadas de al-
guma incúria do poder político, quer regional, quer 
autárquico, não por desinteresse por um assunto da 
maior importância cívica, mas porque se pensava 
que a imigração viria a compensar o decrescimen-
to das taxas de natalidade e também da “emigração”, 
em que muitos açorianos rumam a outras paragens, 
sobretudo Canadá e Estados Unidos de forma indo-
cumentada.

Há já algum tempo defendi, para além de estimu-
lar a imigração controlada, uma mobilidade inter-
na nos Açores, dando oportunidade a que famílias 
possam ter incentivos interessantes para poderem ir 
residir para outras ilhas mais pequenas, viabilizando 
o crescimento demográfico, onde as escolas deixem 
de fechar por falta de alunos e o envelhecimento da 
população seja um problema sem solução.

Não se trata de impor nada a ninguém deslocando-
-se as famílias do seu ambiente natural, mas tal como 
vão para os países estrangeiros, bem poderiam ter o 
seu ganha-pão assegurado, noutra ilha e motivando 
os açorianos das zonas densamente povoadas a po-
derem encontrar uma forma de vida mais digna, com 
rendimentos e habitação adequada para o seu agre-
gado familiar. 

Como tal, o discurso deve ser realista com políticas 
de fixação de populações, em que a empregabilida-
de é um fator decisivo na fixação das pessoas e com 
condições desde logo de mobilidade, como forma de 
reverter a grave crise demográfica que se constata 
nos Açores.

Há muitas questões que têm de ser olhadas de fren-
te, muito a sério, senão a tendência de decréscimo da 
nossa população irá acentuar-se.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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devida, reverente e solene homenagem, 
tem vindo a avolumar o desamparo e o 
desalento daqueles que, infelizmente, 
experienciam tamanho tormento. 

Enfim, poder-se-ia elencar muitas 
mais ausências, na certeza que seria 
impossível referi-las todas. Lá está, as 
ausências são pessoais e intransmissí-
veis pois cada qual tem e sente as suas 
de modo muito particular e íntimo. 

Acredita-se que, moral e eticamente, 
como em qualquer momento de crise, 
vem ao de cima o melhor e o pior do ser 
humano, contudo, particularmente nas 
circunstâncias atuais, é vital manter-se 
acesa a chama da esperança e efetuar-se 
uma ponderada gestão de expectativas.

Afinal de contas, quem de nós se en-
contrava preparado para todas estas e 
outras ausências que nos assaltaram e 
agora teimam em nos perseguir?

CRÓNICA

As Ausências que nos Perseguem

Há mais de um ano a esta parte, 
qualquer que fosse a perspe-
tiva e expetativa de futuro de 

todos e de cada um de nós, ninguém, 
nem na mais criativa hipótese, equa-
cionaria a realidade que estamos a vi-
ver e a experienciar, já há algum tem-
po, e que teima em nos acompanhar. 

Recuando para março de 2020, já com 
a Covid-19 a alastrar-se pela Europa, 
nem o mais pessimista dos cenários 
preveria a dura e duradoura realidade 
que agora atravessamos, ainda para 
mais numa sociedade ponderada que 
se quer da ciência, da tecnologia e do 
digital e que se diz moderna e evoluí-
da, mas que, evidentemente, não está, 
de todo, preparada e à altura do desafio 
com o qual se constatou e ainda enfren-
ta. 

Esta realidade, embora não seja inau-
dita e já se tenha verificado em anterio-
res momentos da nossa história, ainda 
que noutros contextos civilizacionais, 
não fazia parte do imaginário de nin-
guém, a não ser num guião de cinema 
de ficção científica em que se recriasse 
uma ideia de um possível fim do mun-
do. 

A verdade é que estamos a viver uma 
pandemia que, de modo avassalador, 
tem vindo a moldar o quotidiano de 
cada um de nós, a nível micro, e de cada 
um dos países, nações e civilizações, 
a nível macro, acentuando, cada vez 
mais, as divisões, diferenças, desequi-
líbrios e desigualdades pré-existentes, 
contribuindo, também, para o surgi-
mento de, ainda, novas cisões.

Assim, é notório que continua a exis-
tir um longo caminho a percorrer para 
que o retorno à antiga normalidade seja 
efetivo e para o alcançar da tão querida 
equidade e justiça civilizacional global, 
muito ambicionada para o mundo con-
temporâneo. 

Esse caminho é, no entanto, marcado 
por muitas ausências, ausências estas 
que a pandemia nos foi impondo e que, 
por se verificarem cumulativamente, 
têm vindo a pesar, cada vez mais, no 

nosso dia a dia.
A ausência da previsibilidade, da ro-

tina, do hábito, do ritual e do costume 
tem tido em nós um evidente impacto, 

alcançando diariamente todas as faixas 
etárias, forçando-nos a abdicar do con-
trolo sobre alguns dos nossos direitos e 
liberdades, a lidar com o inesperado, a 
programar apenas a curto prazo, e a vi-
ver, mais do que nunca, um dia de cada 
vez. Assim, ambicionando não perder 
a esperança no futuro, vivemos hoje 
precavidos e atentos para que haja um 
amanhã melhor. 

A ausência de informação clara, ade-
quada, plural e fidedigna, devidamente 
comunicada e que privilegie a qualida-
de em detrimento da quantidade, tem 
conduzido a um consensual descrédito 
nas lideranças e nos poderes instituídos, 
que, muitas vezes, contribuem proativa 
e demagogicamente para o agravamen-
to da constatação em apreço.

A ausência da cultura, nas suas mais 
diversas manifestações, um dos maio-
res reveses desta crise, tem vindo a ori-
ginar fatalidades imensuráveis, na sua 
generalidade, impercetíveis ao primei-
ro relance. No futuro aperceber-nos-
-emos da profundidade deste golpe e 
das suas nefastas consequências.  

A ausência de prioridades, muitas 
vezes invertidas e cada vez mais detur-
padas, onde o bem comum, frequente-
mente, sai diminuído em prol do bem 
individual, agravando-se a instabilida-
de laboral e acentuam-se as desigual-
dades sociais, tem resultado num ma-
nifesto e notório aumento do fosso que 
se sabe existir entre os mais frágeis e os 
restantes outros. 

A ausência dos afetos e dos sentires, 
só possíveis pela presença e a convi-
vência física, e que, apesar de todos os 
tão diversos, completos e plurais con-

tatos digitais que estão atualmente à 
nossa disposição, tem se revelado acu-
tilantemente degradadora, até porque, 
toda e qualquer interação virtual fica, 
em muito, aquém da real experiência 
que é reencontrar, à mesa, um amigo 
ou, inesperadamente, conhecer alguém 
novo. 

A ausência irrecuperável que decorre 
do tempo ido, que só flui num senti-
do, e das oportunidades que a vida em 
espera não nos permite agarrar ou so-
nhar com, tem levado, inevitavelmente, 
a muitos “e se”. 

A ausência irreparável e incurável dos 
entes queridos que vão partindo, sozi-
nhos, sem a proximidade dos seus, sem 
um último adeus e, muitas vezes, sem a 

TOMÁS SOUSA FERREIRA
Jornalista nos Açores

FOTO: FERNANDO RESENDES        FOTO: JOÃO FREITASFOTO: FERNANDO RESENDES        FOTO: JOÃO FREITAS



10 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2021

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. 
GONÇALVES

T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

assure-toi.ca

61 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

Restaurante

imobilíaria

Renovações

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

M E M O R A N D U M
1º ANO DE SAUDADE

ANTÓNIO IGREJA
12 de março de 1933 - 15 de agosto de 2020

Já se passou um ano desde o seu falecimento e senti-
mos muito a sua falta. Você está nos nossos corações 
todos os dias.
Nós ameremos de você eternamente Isabel, Marc e sua 
amada esposa Idalina, assim como seus lindos netos.

Situado em
CANDIAC

Fabricante de torres de eletricidade há 74 anos!

Precisamos de trabalhadores em produção e expedição. 
Nós oferecemos:
Posição permanente; min. 18,13$/h; 40h/sem; 12 fe-
riados anuais; Seguro e REER coletivo; Programa de 
Assistência aos empregados; estacionamento gratuito 
e bom ambiente de trabalho!

Entre em contato com Elyse no 450-659-9661 #224
Envie o seu currículo: rhumaines@locweld.com
Visite o nosso site: Locweld.com/emplois

EMPREGOSEMPREGOS

EMPREGOSMEMORANDUM

Companhia de paisagismo precisa de homens 
para trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra 
com experiência, e, também uma pessoa para as-
sistir nestas tarefas. Salário segundo experiência.

514-240-1535 | 514-913-5430Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

• Precisa-se de um mecânico de carros com 
experiência em diesel e gasolina.

• Ao mesmo tempo precisamos de uma pessoa 
para mudar pneu para o inicio de outubro. 

• Estamos a procura de uma pessoa para aranjar 
cimento.

Nelson: 514-566-6496

 THE POSITIONS I WANT TO HIRE ARE 
ACCOUNTANT,LOGISTICS,RECORD KEEPER 
AND REGIONAL MANAGER. MY PHONE NUM-

BER IS 9033926862.

O Piri Piri está a procura de empre-
gados para dois restaurantes. Na 
Masson e em Hochelaga grelhado-
res/cozinheiros à tempo inteiro
Super bom salário e gorjetas bas-
tante interessantes $$$.
Antoine: 514-688-1015

PRECISA-SE DE EMPREGADOS EM PAVÉ-UNI, 
CIMENTO, EXCAVAÇÃO MUROS ET RELVA.

ANTÓNIO: 514-977-7173

Precisa-se de um cozi-
nheiro a tempo inteiro 
com experiência em co-
zinha tradicional para o 
restaurante Porto Mar 
situado no Velho Mon-
treal.

Sr. Passos
514-286-5223

EMPREGOS
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†

ANUNCIOS

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

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

NECROLOGIA NECROLOGIA

† JOSÉ PEREIRA COUTO
Faleceu em Laval no dia 26 
de julho de 2021 com 76 
anos, José Pereira Couto 
natural da Matriz, Cidade da 
Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores.
Deixa numa profunda dor a 
sua esposa Teresinha Rego 
Couto, os seus filhos Ricar-
do (Annie), Luis Filipe (Eve-
lyne), já falecidos Elizabeth 
e Paulo-David. Suas adora-
das netas, Mélanie, Élise e 
Juliette. Sua irmã e irmãos 
em São Miguel, Sãozinha, 
Emmanuel e Herculano, as-
sim como muitos familiares 
e amigos.
Servicos Funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boulevard St-Martin Est, Laval, H7E 4X6
www.memoria.ca 
Tel: 450-663-6003
O velório foi realizado no dia 30 de julho de 2021 das 
18h ás 21h e no dia 31 das 9h às 11h seguindo-se uma 
missa no salão e foi sepultado no cemitério St-Vincent-
-De-Paul em Laval.
A família vem por este meio agradecer todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimônias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Haja.

† MARIA ALICE 
MARINHO FERREIRA 

1935 – 2021

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 25 de julho 
de 2021, com 85 anos de 
idade, de Maria Alice Mari-
nho Ferreira, viúva de Silvio 
da Silva Ferreira, natural de 
Macinhata do Vouga, muni-
cípio de Águeda.
Ela deixa na dor o seu filho 
Tony Ferreira (Pina Mea), as 
suas netas Alishia Ferreira 
e Amanda Ferreira, os seus 
cunhados Avelino Ferreira 
(Alzira) e Almiro Ferreira 
(Isabel), os seus sobrinhos 
e sobrinhas, assim como outros familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
Antonio Rodrigues 514-918-1848
O velório teve lugar na quinta-feira dia 29 de julho de 
2021 das 15h às 19h. Seguiu-se a liturgia de corpo pre-
sente às 19h na Capela do Complexo funerário. Foi se-
pultada na sexta-feira dia 30 de julho de 2021às 12h no 
Cemitério Le Repos Saint-François d'Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

† JOSE DE MELO 
Faleceu em Laval, no dia 23 
Julho de 2021, com a idade 
de 89 anos. O Sr. José de 
Melo Vila, esposo da já 
falecida Maria do Nascimento 
Linhares, natural da Ribeira 
Quente, São Miguel, Açores
Deixa na dor seus filhos/as 
José Adelino, Maria do Carmo 
(Giuseppe),Denis (Connie), 
Maria Glória, e Leonardo 
(Debby), Netos/as, Tommy 
(Vanessa), Tania, Richard, 
Alessandro, Giannina, Gil, 
Martika, Electra, e bisneto 
Jackson, assim como restantes familiares e amigos.

Serviços funebres
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boulevard St-Martin Est, Laval, H7E 4X6
www.memoria.ca 

Missa de corpo presente foi quinta-feira 29 de julho 
às 11h, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em 
Laval, e foi sepultado no Mausoléu Eulalie Durocher, 
Notre Dame-des-Neiges. A familia 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.

MARIA LURDES ALVES BRITO
1945-2021

Faleceu em Laval, 
no dia 20 de julho 
de 2021, com 76 
anos de idade, se-
nhora Maria Lurdes 
Alves Brito esposa 
do já falecido se-
nhor Diamantino Al-
ves Pedro, natural 
de Ourondo, Portu-
gal. 
Deixa na dor seus fi-
lhos José (Gabriela 
Bernardo) e Victor, 
seus netos Jeremy, 
Lucas e Joy, irmão/
ãs, cunhados/as, 
sobrinhos/as, fami-
líares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar domingo 25 de julho de 2021 das 
18h às 21h. O funeral  foi celebrado de corpo presente 
segunda-feira 26 de julho de 2021 às 11H na igreja Holy 
Name of Jesus em Laval e foi sepultada em crypta no 
cemitério Mausolée St-Martin em Laval. A família vem 
por este meio agradecer a todas a pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

NECROLOGIA

† FERNANDO JORGE
TAVARES GARCIA

1958-2021

Faleceu em Sorel, no dia 1 de 
agosto de 2021, com 53 anos 
de idade, senhor Fernando 
Jorge Tavares Garcia esposo 
de Ana Paula Rebelo, filho 
do já falecido Guilherme 
Garcia e da já falecida Maria 
de Lourdes Tavares,  natural 
São Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa, 
suas filhas Sabrina, Julianna 
e Bryanna, suas irmães 
Natalia (Normand), Anna 
(Pierre), Maria (Carlos), 
Laura (Cesar) e Sandra 
(David), sua cunhada Maria (José), sobrinhos (as),  
tios(as), primos(as) outros familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório terá lugar terça-feira 10 de agosto de 2021 
das 18h às 21h, o funeral terá lugar quarta-feira 11 
de agosto de 2021 às 11h30 na igreja Santa Cruz e 
será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam com profunda saudade a missa do 7º día 
que será celebrada quinta-feira 12 de agosto de 2021 
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.

† AMÉLIA DA SILVA 
1923-2021

Faleceu em Montréal, no dia 30 
de julho de 2021, com 97 anos 
de idade, senhora Amélia da 
Silva esposa da já falecido Pedro 
Morales, natural do Faial, Açores, 
Portugal. Deixa na dor seus filhos 
(as) Rosa (Barry), Filomena 
(Jorge), João (Rachel), João Gil 
(já falecida Maria Eugenia) e Alice 
(Darrell), seus netos(as), seus 
bisnetos(as), seus trisnetos, sua 
irmã Ana, seus cunhados(as), 
sobrinhos(as), outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnerarios estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal, QC
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar quinta-feira 5 de agosto de 2021 
das 18h às 21h, o funeral teve lugar sexta-feira 6 de 
agosto de 2021 ao 12h30 na igreja Santa Cruz e foi 
sepultada no cemitério Repos St-Francois D’Assise. 
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.

† NATHALIE DA CONCEIÇÃO
AGUIAR MEDEIROS 

1984-2021

Faleceu em Otava, no dia 31 de julho de 2021, com 36 
anos de idade, Nathalie da conceição Aguiar Medeiros 
filha do já falecido José Medeiros.
Deixa na dor sua mãe Maria da Conceição Aguiar, e   
irmã do já falecido Mike Medeiros. Tias e tios, primos e  
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnerarios estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O funeral teve lugar sábado 7 de agosto de 2021 às 1h0 
na igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Repos 
St-Francois D’Assise. 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.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. Amor: Não seja mal-humorado, 
cultive diariamente o otimismo. Saúde: Faça 

alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa. Dinheiro: 
Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

TOURO: Carta Dominante: Os Enamorados, 
que significa Escolha. Amor: Exprima os seus 
sentimentos sem medo de ser ridículo. Saúde: 
Cuidado com mudanças abruptas de temperatura. 

Dinheiro: Pode ter de fazer uma escolha difícil e abdicar 
de algo que preza. Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

GÉMEOS: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado 
e peça desculpa quando errar. Saiba ser justo 

e correto. Saúde: Proteja-se, pois está mais sensível 
a constipações. Dinheiro: Cuidado com os gastos 
supérfluos. Seja mais rigoroso com as suas despesas. 
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

CARANGUEJO: Carta Dominante: A Estrela, que 
significa Proteção, Luz. Amor: A vida amorosa está 
protegida e trará grandes alegrias ao seu dia-a-dia. 

Saúde: Procure o oftalmologista, pode estar a precisar 
de cuidados com os olhos. Dinheiro: Aproveite esta fase 
positiva para mostrar o seu talento. 
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Esclareça qualquer 
mal-entendido e comece uma nova fase na sua 
relação. Saúde: Pode sentir um maior cansaço, 

devido ao excesso de atividade. Dinheiro: Poderá ter 
tendência para gastar mais do que habitualmente. 
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: A sua sensualidade está 
em alta, aproveite para avançar numa conquista. 

Saúde: Combata a preguiça, pratique exercício com 
regularidade. Dinheiro: Pode ter a oportunidade de 
concluir um projeto com êxito. 
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Paus, que 
significa Iniciativa. Amor: Avance com as suas 
ideias e siga os seus impulsos. Tome a iniciativa 

na sua vida amorosa. Saúde: Boa fase para fazer uma 
renovação de visual. Dinheiro: Altura muito favorável para 
avançar com projetos e dinamizar a sua carreira. 
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que 
significa Perda, Falha. Amor: Procure ser mais 
extrovertido, só tem a ganhar com isso. Saúde: 

Cuidado com as correntes de ar, está com tendência 
para se constipar. Dinheiro: Se pretende investir dinheiro 
aconselhe-se bem com quem sabe para não ter prejuízos. 
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, Prático. Amor: Dê 
mais atenção à sua relação. Saiba resolver as 

dificuldades de forma prática. Saúde: Faça uma consulta 
de rotina. Dinheiro: A sua autoridade está em destaque, 
terá o poder necessário para tomar decisões importantes. 
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 10 de Paus, 
que significa Sucessos Temporários, Ilusão. 
Amor: Evite avançar numa nova relação sem ter 

bem a certeza acerca dos sentimentos da outra pessoa. 
Saúde: Previna-se contra acidentes, seja mais cuidadoso. 
Dinheiro: As suas finanças estão instáveis. Seja contido e 
prudente. Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

AQUÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Se não disser 
aquilo que sente verdadeiramente, não conseguirá 

resolver o que o aflige. Abra o coração e seja frontal. 
Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no sangue, pois 
poderá ter tendência para diabetes. Dinheiro: Pode fazer 
uma compra avultada, mas não perca a noção dos limites 
até onde pode ir. Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

PEIXES: Carta Dominante: 10 de Ouros, que 
significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. 
Amor: Crie momentos de maior união entre 

a família, incentivando os seus filhos a serem mais 
participativos nas atividades comuns. Saúde: Faça uma 
caminhada diária, está com tendência para fazer retenção 
de líquidos. Dinheiro: As finanças estão numa boa fase, 
aproveite para organizar um pé-de-meia.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

CRÓNICA
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Não matemos a esperança 

Diziam meus professores, lá nos idos 1970, 
que se estuda História para que não se repi-
tam os erros... Essa pandemia de Covid-19 

mostrou que não se aprendeu nada com as pande-
mias anteriores nem com a própria. Haja vista que 
uma boa parte dos nossos políticos aceitarão que 
morram 800 mil brasileiros por essa doença evitá-
vel para manterem seu "status quo", afinal, calar os 
touros de mente estreita (bull so narrow) é politica-
mente desgastante. 

Embora não seja um artigo para tratar de "bull so 
narrow", não há como não falar de apaixonados por 

políticos, seja da direita, seja da esquerda. Já que virou 
moda citar a Bíblia (algo próximo a tomar o nome de 
Deus em vão): maldito o homem que confia no ho-
mem! 

Na última década, podemos nominar dois tipos de 
amor cego a políticos que proponho uma definição 
idêntica aos dicionaristas: Lulista ou Bolsonarista. 
Substantivo de dois gêneros. 1. Pessoa desprovida da 
capacidade de distinção entre o falso e o verdadeiro. 2. 
Pessoa fácil de enganar. 3. Pessoa que idolatra farsan-
tes hipócritas de quinta categoria. 4. Falsos patriotas 
que prejudicam os verdadeiros patriotas e seu país. 5. 
Aquele que provoca dissensão e promove o ódio. 

Dê uma olhada na internet e veja quantas pessoas de 
sua convivência pessoal não estão dispostas ao enten-
dimento! Não interessa mais quem começou ou quem 
seja o mais agressivo, chegou a hora de retomar o país 
à racionalidade, olvidar a emotividade, o ódio. Temos 
que trabalhar para reconstruir essa nação que está ma-

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com

tando cidadãos e empobrecendo milhões de brasilei-
ros. 

Em 6 de agosto de 2020, eu postava que em dois dias 
teríamos mais de 100.000 mortos e questionava o que 
estava acontecendo conosco? 

Os estultos do governo previram que morreriam 800 
pessoas, previsão compartilhada por muitos néscios 
que ignoravam a história recentíssima, de menos de 
um mês, da Itália, da Espanha, do Reino Unido, dos 
Estados Unidos... 

Encerrava o pensamento perguntando o que seria 
preciso para acordar o gigante adormecido, chegar a 
200.000 mortes? Pois é, estamos perto de 600 mil e a 
passividade ainda é grande, embora muitos reclamem, 
como se fosse suficiente. 

Há lições para aprender: a primeira morte por Co-

vid-19 ocorreu em 17 de março de 2020 e a média de 7 
dias subiu até iniciar um platô, ou melhor, um planalto 
em torno de mil mortes diárias, iniciando no dia 25 de 
maio de 2020, com  954 mortes, e durou até dia 22 de 
agosto, quando atingiu 1003 mortes. O descenso ocor-
reu até dia 10 de novembro, quanto se registrou 300 
mortes. Então, os políticos, desesperados para ganhar 
a eleição, abandonaram as medidas sanitárias, mesmo 
assistindo o aumento de mortes na Itália, Espanha, 
Rússia, França e Reino Unido, entre tantos. 

Novamente, tivemos uma nova escalada que ocorreu 
até dia 12 de abril de 2021, com 3.124 mortes, quando 
se iniciou nova queda que persiste, no dia 6 de agosto, 
marcou 900 mortes na média dos últimos 7 dias. E a 
variante Delta não está fazendo ainda o dano que faz 
em outros países. Todo cuidado é pouco para manter a 
esperança de vitória definitiva, senão, os gráficos mos-
tram o que acontecerá. 
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Tóquio 2020: os melhores Jogos Olímpicos da história de Portugal

Portugal chega nas 28 medalhas Olímpicas em 
participações nos Jogos e viu Pedro Pablo Pi-
chardo (salto triplo) tornar-se o quinto atleta 

a ganhar a medalha de ouro. Confira os melhores 
momentos de Portugal em Tóquio 2020.

A melhor participação portuguesa em Jogos Olím-
picos fica concluída com quatro medalhas e 15 diplo-
mas Olímpicos – distinção entregue aos primeiros oito 
classificado de um evento.

O único campeão Olímpico de Portugal foi Pedro Pa-
blo Pichardo, que dominou o salto triplo e voltou a dar 
ouro ao país após Nelson Évora em Beijing 2008. O 
saltador era favorito e com 17,92m despachou a con-
corrência, tornando-se o quinto atleta de Portugal a 
vencer uma medalha de ouro nos Jogos.

O primeiro título chegou em Los Angeles 1984 com 
Carlos Lopes (maratona), seguiu-se a vitória de Rosa 
Mota (maratona) em Seul 1988, a de Fernanda Ribeiro 
(10000m) em Atlanta 1996 e os já citados triunfos no 
salto triplo.

No triplo chegou também a medalha de prata de Pa-
trícia Mamona, que no evento bateu o recorde nacional 
por duas vezes e se converteu na primeira portuguesa 
a passar a barreira dos 15m. No judô, Jorge Fonseca 
finalizou em até 100kg com a medalha de bronze. O bi-
campeão mundial foi uma das histórias de superação 
em Tóquio 2020, onde esteve após dar um “ippon” no 
câncer. No Nippon Budokan, palco do judô nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, Jorge Fonseca tornou-se o 
terceiro judoca luso a subir no pódio após Nuno Del-
gado (até 81kg) em Sydney 2000 e Telma Monteiro (até 
57kg) na Rio 2016.

Finalmente, na canoagem a exibição de Fernando 
Pimenta fica para a história. O canoísta de Ponte de 
Lima venceu sua semifinal com recorde Olímpico no 
K1 1000m, que viria a ser melhorado pelo campeão 
Balint Kopasz na final, terminando com a medalha 
de bronze, a segunda medalha Olímpica da canoagem 
lusa, que em Londres 2012 foi prata no K2 1000m com 
Fernando Pimenta ao lado de Emanuel Duarte.

Diplomas Olímpicos de Portugal em Tóquio 2020

A prestação dos atletas portugueses em Tóquio 2020 
permite ultrapassar Los Angeles 1984 (ouro-bronze-
-bronze) e Atenas 2004 (prata-prata-bronze), posi-
cionando estes como os melhores Jogos Olímpicos de 
sempre para Portugal.

Nota ainda para Ana Catarina Monteiro, que mes-
mo sem medalha ou diploma Olímpico merece uma 
menção honrosa por se ter tornado a melhor nadadora 
portuguesa de sempre em Jogos Olímpicos ao ser 11ª 
colocada no 200m borboleta. O handebol masculino 
fez a estreia neste palco e as jovens Maria Martins (ci-
clismo de pista) e Raquel Queirós (MTB cross coun-
try) se tornaram pioneiras em suas modalidades.

CONFIRA OS DIPLOMAS OLÍMPICOS
DE PORTUGAL EM TÓQUIO 2020
4º lugar: Auriol Dongmo no atletismo (lançamento 

de peso)
5º lugar: Catarina Costa no judô (até 48kg)
5º lugar: Yolanda Hopkins no surf
5º lugar: Liliana Cá no atletismo (lançamento de disco)
5º lugar: João Vieira no atletismo (50km marcha atlé-

tica)
7º lugar: Jorge Lima e José Costa na vela (49er FX)
7º lugar: Maria Martins no ciclismo de pista (Om-

nium)
7º lugar: Teresa Portela na canoagem de velocidade 

(K1 500m)
8º lugar: Gustavo Ribeiro no skate (street)
8º lugar: Equipe de Dressage – Rodrigo Torres, em 

Fogoso, Maria Caetano, em Fénix de Tineo, e João Tor-
rão, em Equador – no hipismo (Grand Prix Special)

8º lugar: Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista 
e David Varela na canoagem de velocidade (K4 500m)

(MaisFutebol)
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Messi em lágrimas no adeus ao Barcelona. 
"Não estava preparado para isto"
O argentino Lionel Messi despediu-se este 

domingo do FC Barcelona, 21 anos depois, 
numa cerimónia em Nou Camp em que não 

conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando 
estar a viver um momento "muito difícil".

"Não estava preparado para isto, pensava que ia con-
tinuar em casa", confessou o futebolista de 34 anos, 
acrescentando ter feito "tudo o que era possível para 
continuar", numa altura em que não tem "nada fecha-
do" em relação ao futuro.

Messi lembrou que "chegou um miúdo, com 13 anos" 
e que sai "21 anos depois com a mulher, três filhos 
catalães-argentinos", deixando claro: "Não podia estar 
mais orgulhoso de tudo o que fiz aqui e de certeza que 
vou voltar".

O argentino chegou muito emocionado ao Auditório 
1899 do Nou Camp e, antes de conseguir dizer as pri-
meiras palavras, esteve vários minutos a chorar.

"Bons dias. Não sei se consigo falar. Estive a pensar 
nestes dias, dando voltas a ver o que podia dizer, mas 
estava bloqueado e continuo. Isto é muito difícil para 
mim, depois de toda uma vida. Não estava preparado", 
frisou Messi.

O argentino disse que estava preparado para sair há 
um ano, que então "sabia o que tinha de dizer", quan-
do, em conflito com o anterior presidente, enviou um 
'burofax' para o clube a anunciar a saída, mas que "este 
ano não".

"Estávamos convencidos de que íamos continuar 

aqui, em casa, eu era o que queríamos. Sempre colo-
cámos em primeiro lugar o nosso bem-estar, estar em 
nossa casa e desfrutar da vida em Barcelona, que é ma-
ravilhosa", explicou.

O seis vezes Bola de Ouro e outras tantas Bota de 
Ouro fez questão de agradecer "tudo o que viveu", no-
meadamente ao FC Barcelona, no qual disse ter estado 
sempre "com humildade e respeito, por todos".

O internacional 'albi-celeste' também fez questão de 
deixar uma palavras aos adeptos do conjunto 'culé': 
"Queria agradecer o carinho das pessoas, mas gostaria 
de me ter despedido de outra fora, não assim. Gostaria 
de o ter feito perante as pessoas, no campo, poder es-
cutar o último carinho do público".

"Custou muito neste tempo de pandemia não ter o 
público por perto, o apoio ao festejar, escutar uma ova-

ção. Retiro-me deste clube sem isso", lamentou, acres-
centando: "As coisas aconteceram assim, mas agrade-
ço o carinho de todos estes anos, que foi o mesmo, nos 
bons e nos maus momentos por que passámos".

Messi deixou claro que sentiu sempre "o reconheci-
mento e o amor" dos adeptos e disse esperar "voltar 
algum dia para fazer parte do clube" e "contribuir 
com algo para o que clube continue a ser o melhor do 
Mundo". Numa cerimónia em que recebeu enorme 
ovação da plateia, que incluía o plantel do FC Barce-

lona 2021/22, após as primeiras palavras e depois de 
responder às perguntas dos jornalistas, o argentino 
também abordou o futuro.

Apesar do "balde de água fria" que foi a não concreti-
zação do acordo que tinha para mais cinco anos, algo 
"triste e duro", Messi não deixou dúvidas: "A minha 
intenção foi ficar. Não foi possível e agora tenho de 
procurar o meu caminho e continuar a ganhar".

"As pessoas do Barça conhecem-me, sabem que que-
ro continuar a competir. Se continuasse, iria conti-
nuar a lutar por ganhar tudo e entenderão que queira 
continuar a somar títulos. Felicito o Dani [Alves] pela 
medalha olímpica ir quero ir atrás [do seu recorde de 
títulos], pois estou perto", garantiu.

Entre os objetivos está a 'Champions', que ganhou 
por quatro vezes no FC Barcelona: "Voltar a ganhar a 

Champions será um dos meus objetivos".
"Não sei quanto tempo me resta, depende de como 

me sentir fisicamente. Graças a Deus, não tive lesões 
graves na minha carreira -- "deixa-me tocar na madei-
ra". Até que der, vou tentar", disse Messi, dizendo que 
o Paris Saitn-Germain "é uma possibilidade" e que "há 
vários interessados, mas nada fechado".

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e 
outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira 
vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jo-

gos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.
Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, 

estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 
épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga 
dos Campeões e 10 ligas espanholas.

L'Équipe diz que Messi fará ainda hoje ou segunda-
-feira exames médicos no PSG

O futebolista Lionel Messi é esperado ainda neste do-
mingo em Paris, depois de Paris Saint-Germain e os 
representantes do jogador terem praticamente finali-
zado os detalhes do contrato, informou o L'Équipe.

O conceituado jornal revela que a contratação está 
quase fechada, e que, segundo fontes argentinas, o jo-
gador deverá realizar exames médicos em Paris hoje 
à tarde ou na segunda-feira de manhã, "o mais breve 
possível".

O L'Équipe revela também que o PSG entrou em con-
tacto com os representantes de Messi logo na quinta-
-feira, quando o FC Barcelona comunicou o fim da 
ligação com o internacional argentino, "devido a obs-
táculos económicos e estruturais".

Ainda segundo as mesmas fontes, na sexta-feira foi 
o treinador Maurício Pocchettino a falar diretamente 
com o jogador, seu compatriota, apresentando-lhe o 
projeto da equipa francesa, que nas suas fileiras conta 
com Di Maria, Neymar e Mbappé.

Já hoje, na emotiva cerimónia de despedida do 'Bar-
ça', após 21 anos com as cores do clube catalão, Lionel 
Messi admitiu que o PSG era uma das possibilidades 
para o seu futuro enquanto jogador.

"O PSG uma possibilidade. Sinceramente, no dia de 
hoje, a esta hora, não tenho nada acertado com nin-
guém. É verdade que quando saiu o comunicado tive 
muitos telefonemas, vários clubes interessados, mas 
ainda não tenho nada fechado, mas em conversações, 
obviamente", disse Messi. (MaisFutebol)
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1-Sporting 3 1 1 0 0 3 0
2-CD Tondela 3 1 1 0 0 3 0
3-Gil Vicente 3 1 0 0 0 3 0
4-Paços de Ferreira 3 1 1 0 0 2 0
5-SC Braga 3 1 1 0 0 2 0
6-Estoril Praia 3 1 1 0 0 2 0
7-FC Porto 3 1 1 0 0 2 0
8-Benfica	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
9-Portimonense 3 1 1 0 0 1 0
10-Moreirense 0 1 0 0 1 1 2
11-V. Guimarães 0 1 0 0 1 0 1
12-FC Arouca 0 1 0 0 1 0 2
13-Belenenses SAD 0 1 0 0 1 0 2
14-Marítimo 0 1 0 0 1 0 2
15-FC Famalicão 0 1 0 0 1 0 2
16-Boavista 0 1 0 0 0 0 3
17-FC Vizela 0 1 0 0 1 0 3
18-Santa Clara 0 1 0 0 1 0 3

 PTS  J V E D GM   GS

1ª JORNADA

1-Benfica	B	 3	 1	 1	 0	 0	 5	 0
2-Rio Ave 3 1 1 0 0 5 1
3-CD Mafra 3 1 1 0 0 2 0
4-Acad. de Viseu 3 1 1 0 0 2 1
5-SC Covilhã 3 1 1 0 0 2 1
6-FC	Penafiel	 3	 1	 1	 0	 0	 1	 0
7-GD Chaves 1 1 0 1 0 2 2
8-Trofense 1 1 0 1 0 2 2
9-FC Porto B 1 1 0 1 0 2 2
10-Varzim 1 1 0 1 0 2 2
11-Farense 0 0 0 0 0 0 0
12-Leixões 0 0 0 0 0 0 0
13-Casa Pia 0 1 0 0 1 1 2
14-Feirense 0 1 0 0 1 1 2
15-Vilafranquense 0 1 0 0 1 0 1
16-Est. Amadora 0 1 0 0 1 0 2
17-Académica OAF 0 1 0 0 1 1 5
18-Nacional 0 1 0 0 1 0 5

 PTS  J V E D GM GS

06/08 Sporting 3-0 FC Vizela
07/08 FC Arouca 0-2 Estoril Praia
  Moreirense 1-2 Benfica
  Marítimo 0-2 SC Braga
08/08 CD Tondela 3-0 Santa Clara
  V. Guimarães 0-1 Portimonense
  FC Porto 2-0 Belenenses SAD
  Paços de Ferreira 2-0 Famalicão
09/08 Gil Vicente 3-0 Boavista

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-NE Revolution 40 19 12 4 3 35 22
2-Orlando City 30 18 8 6 4 28 23
3-New York City FC 28 17 8 4 5 32 18
4-Philadelphia Union 28 19 7 7 5 25 19
5-Nashville SC 28 18 6 10 2 26 17
6-DC United 27 18 8 3 7 27 21
7-Columbus Crew 24 18 6 6 6 21 23
8-CF Montréal 23 18 6 5 7 24 24
9-NY Red Bulls 19 17 5 4 8 21 22
10-Atlanta United 18 18 3 9 6 21 25
11-Chicago Fire 17 18 4 5 9 20 29
12-Inter Miami CF 16 16 4 4 8 15 26
13-FC Cincinnati 16 17 3 7 7 18 30
14-Toronto FC 15 18 3 6 9 23 38

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Sporting KC 34 18 10 4 4 33 20
2-Seattle Sounders 33 18 9 6 3 26 14
3-LA Galaxy 29 18 9 2 7 28 29
4-Colorado Rapids 28 16 8 4 4 22 16
5-Minnesota United 26 17 7 5 5 21 21
6-Real Salt Lake 24 17 6 6 5 27 19
7-Portland Timbers 23 17 7 2 8 23 29
8-Los Angeles FC 23 18 6 5 7 24 25
9-FC Dallas 21 18 5 6 7 23 25
10-SJ Earthquakes 21 18 5 6 7 21 27
11-Houston Dynamo 18 18 3 9 6 19 25
12-Austin FC 16 17 4 4 9 13 20
13-Vancouver Whitecaps 16 17 3 7 7 19 28

Ugarte é reforço do Sporting
O Sporting anunciou nesta segunda-feira a 

contratação de Manuel Ugarte, médio uru-
guaio contratado ao Famalicão, confirman-

do a informação do Maisfutebol. Ugarte vai vestir a 
camisola 15 dos leões.

O jogador de 20 anos assinou contrato por cinco 
anos, tal como o nosso jornal também tinha adianta-
do, e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 
milhões de euros, depois uma época a bom nível no 
Famalicão, na estreia na Europa.

Formado nos uruguaios do Fénix, o médio centro fez 
20 jogos e marcou um golo na época passada pelo con-
junto minhoto, demonstrando qualidades que con-
venceram Ruben Amorim a pedir a sua contratação.

Em Alvalade, Ugarte vai encontrar o compatriota Se-
bastián Coates e o antigo companheiro Rúben Vina-
gre, com quem jogou no Famalicão.

«Quando havia rumores [sobre a mudança para o 

Sporting CP], o Seba [Coates] entrou em contacto 
comigo e perguntou se precisava de algo, de alguma 
ajuda. Já conheço o [Rúben] Vinagre do FC Famalicão 
e estou muito contente. Todos, na Academia, me fize-
ram sentir parte do Sporting CP e isso é muito bonito», 
disse, em declarações à Sporting TV. (MaisFutebol)

Rui Vitória: «Desistir e não lutar
não faz parte do nosso vocabulário»
Rui Vitória assume que a eliminatória está 

muito complicada para o Spartak Moscovo, 
não só pela derrota na primeira mão (0-2), 

mas também pelo atual momento conturbado que a 
equipa está a viver com um mau arranque no cam-
peonato e a recente demissão do diretor desportivo 
da equipa.

«Evidentemente que estamos com um resultado des-
favorável, sabemos isso, tornou-se mais difícil, mas 
também sabemos que desistir e não lutar não faz par-

te do nosso vocabulário. Temos consciência que é um 
jogo difícil frente a um bom adversário», começou por 
anunciar o treinador português no regresso ao Estádio 
da Luz.

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, a im-
prensa russa diz que Rui Vitória está em risco de ser 
afastado. «São coisas que não fazem nesta altura ne-
nhum sentido. Houve de facto uma série de peripécias 
nos últimos dias no clube, mas eu sou um treinador 
profissional, não sou de desistir e de virar a cara às di-
ficuldades. A minha vida no futebol tem sido assim, a 
enfrentar os desafios. Essa questão não se coloca, te-
nho um contrato de dois anos, gosto do Spartak, gosto 
muito de estar na Rússia e em Moscovo. Vamos por 
as mãos ao trabalho e fazer com que as coisas fiquem 
melhor», comentou.

O Spartak viajou para Lisboa limitado, deixando al-
gumas das referências da equipa em Moscovo, como 
foram os casos de Victor Moses, Quincy Promes, 
Georgi Melkadze ou Pavel Mazlov. (MaisFutebol)

Sérgio Conceição despede-se
de Sandro Lima: «Abraço eterno»
A morte do antigo futebolista Sandro Lima, 

vítima de leucemia, está a gerar uma onde 
de consterna-

ção no mundo do fute-
bol. Sérgio Conceição, 
treinador do FC Porto, 
lamentou o desapareci-
mento do jovem de 24 
anos através das redes 
sociais.

«No meu gabinete no 
Dragão tive o prazer 
de conhecer um rapaz 
com os verdadeiros va-
lores Porto...Corajoso, 
lutador, determinado e 
com uma enorme pai-
xão pelo FC Porto, pela 
família… pela vida!!! 

Abraço eterno», escreveu o técnico num post na sua 
conta oficial de Instagram. (MaisFutebol)

2ª JORNADA
13/08 Estoril Praia 15:15 V. Guimarães
14/08 FC Vizela 10:30 CD Tondela
  Benfica 13:00 FC Arouca
  SC Braga 15:30 Sporting
15/08 Portimonense 10:30 Gil Vicente
  FC Famalicão 13:00 FC Porto
  Santa Clara 15:30 Moreirense
16/08 Boavista 14:00 Paços de Ferreira
  Belenenses SAD 16:15 Marítimo

1ª JORNADA
07/08 Académico de Viseu 2-1 Casa Pia
  Varzim 2-2 GD Chaves
  FC Porto B 2-2 Trofense
  Feirense 1-2 SC Covilhã
08/08 Est. Amadora 0-2 CD Mafra
  Rio Ave 5-1 Académica OAF
09/08 Benfica B 5-0 Nacional
  Vilafranquense 0-1 FC Penafiel
10/08 Leixões 13:00 Farense

2ª JORNADA
13/08 Trofense 13:00 Est. Amadora
14/08 Académica OAF 6:00 Varzim
  Casa Pia 9:00 FC Porto B
  CD Mafra 13:00 Feirense
15/08 Farense 6:00 Rio Ave
  FC Penafiel 9:00 Benfica B
  Nacional 10:30 Vilafranquense
  SC Covilhã 14:30 A. de Viseu
16/08 GD Chaves 13:00 Leixões
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Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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