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MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com

Atravessaram o Rubicão 

O desfile de soldados e veículos de guerra em 
um dia não cívico e avisado de véspera soa 
como uma ameaça aos poderes Legislativo e 

Judiciário do Brasil, como se o Executivo fosse o be-
neficiário dessa afronta, pobre Bolsonaro, vive em um 
mundo próprio, bipolar. Essa ameaça que a soldades-
ca insistiu em fazer foi um movimento contra a Cons-
tituição, logo, um ato de traição. Contudo, soldado 
trair a Constituição e o próprio povo não é novidade 
neste país, só que a última foi em 1968. 

Os militares atravessaram o Rubicão, tal como fez Jú-
lio César em 10 de janeiro de 49 a.C., desrespeitando a 
lei estabelecida pelo Senado. Mas nosso presidente não 
é Júlio César, nem está à altura de um Nero de Hospí-
cio, e esses soldados estão distantes da gloriosa legião 
romana. Aliás, se os Almirantes da Marinha tivessem 
lido César, aquele tanque fumarento ficava na oficina 

ou desviava por um caminho anônimo, desmereceu o 
equipamento militar nacional na TV em cadeia global. 

Para quem não conhece, o rio Rubicão, estabelecia a 
fronteira entre o território de Roma e a província de 
Gália Cisalpina naquela época e era proibido que os ge-
nerais entrassem em Roma, era um ato de traição e de-
claração de guerra civil. O episódio histórico, registrado 
pelo historiador Caio Suetônio Tranquilo, que tornou 
famoso o rio, teve Caio Júlio César como protagonista, 
ao final das guerras gaulesas (58 a.C. - 51 a.C.). César 
percebeu o complô que o Senado armara contra ele, 
atravessou o rio para a guerra, quando, então, teria dito: 
anerriftho kubos! 

Uai, não foi "alea iacta est"? Não, não foi, disse em gre-
go antigo, mas os historiadores traduziram para essa 
frase conhecida. Aliás, há discussão sobre a tradução 
de Suetônio: "iacta alea est", provavelmente um erro 
de transcrição levou à perda da última letra, mudando 
"esto", futuro imperativo segunda pessoa do singular, 
em "est", indicativo presente da terceira pessoa do sin-
gular, assim "iacta alea esto" parece ser a frase correta, 
que traduzindo: que os dados sejam lançados! 

Pensando bem, aquele tanque fúmido parece-se com 
a lógica ilógica da Petrobrás que quando se roubava, 
o diesel e a gasolina eram baratos e, depois, com o go-
verno honestíssimo de Bolsonaro o preço subiu 51% e 
40% só neste ano!? Com a crise energética para o fim do 
ano, a instalação de coletores de energia solar nas casas 
seria parte da solução, mas a equipe incompetente só 
pensa em termelétrica. Se a inflação assusta, a condu-
ção da guerra contra uma doença evitável que acontece 
primeiro em outros países, a saber, da Europa, da Amé-
rica do Norte, e alguns da Ásia, é um desastre, uma in-
competência gigante pela própria natureza, estratégicos 
trágicos que previram 800 mortes, mas devemos che-
gar a 800 mil mortos, em vão, se novos mutantes não 
aparecerem. Pensando melhor, atravessaram o Rubicão 
quando o presidente elegeu o governador Dória de São 
Paulo e o ministro Mandetta como inimigos, abando-
nando o bom senso que esses e muitos outros traziam 
à Pátria Amada. E até quando esperará o braço forte de 
deputados federais a mãe gentil? 



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI LE 17 AOÛT, 2021   | 3 CRÓNICA

CARICATURA DA SEMANA

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

O que representa o “negacionismo”

Recentemente fiquei chocado 
com a receção que o vice-
-almirante Gouveia e Melo, 

chefe operacional do plano vacinal 
português contra a covid-19, recebi-

do com insultos vários entre os quais “assassino”, o 
que muito me perturbou.

Recordo-me de ter tido um professor de filosofia no 
secundário que abraçava com largo entusiasmo o po-
sitivismo e o raciocínio baseado no ceticismo de tal 
forma que dúvida após dúvida o seu raciocínio nunca 
chegava a uma base de partida sustentável, ou a uma 
certeza minimamente aceitável, ainda que passível de 
evolução face a novos desenvolvimentos. 

Nunca gostei desta faceta da moderna filosofia pois 
não criava nenhuma direção, nenhuma base, nenhu-
ma linha diretora pois o ceticismo de base destrói 
como um fogo abrasador, acaba mesmo por destruir 
qualquer confiança no próprio raciocínio. 

Ora, penso que na negação face às vacinas passa-se 
algo similar. Sem dúvida que a ignorância tem um pa-
pel fundamental, e por favor, não se sintam ofendidos 
aqueles que estão nesta posição. 

Muitos dos que se envolvem nesta esteira de dúvida 
em relação à vacinação da covid-19 são vítimas, mais 
ou menos inconscientes, do bombardeamento indis-

criminado de informação que a atualidade permite. 
Basta dedicarmos trinta minutos do nosso tempo na 
internet que encontramos as mais vastas teorias de 
conspiração, ideias absurdas e mesmo doentias, nas 
quais um espírito menos avisado facilmente se perde. 

Atendendo ao facto, por sinal legítimo, de termos dú-
vidas, sendo mesmo recomendável verificarmos por 
diversas fontes o valor da informação que recebemos, 
não devemos, contudo, perder de vista a racionalidade 
e o bom senso. Neste momento não há ninguém que 
não tenha sido pelo menos vacinado uma vez na vida. 
Nunca me lembro de haver problemas ou contestação 
com desvarios de ideias relacionados com as vacinas. 
No entanto, pessoas que já foram vacinadas para ou-
tras doenças, resistem agora à vacinação contra a co-
vid-19, defendendo-se com ideias fundamentadas no 
medo e na dúvida. 

O problema é mundial, não é só português. Mesmo 
aqui no Canadá observamos as várias manifestações 

contra a vacinação, algumas vezes até apelando à liber-
dade individual. 

Esta tem como seu limite quando infringimos a liber-
dade de outrem, e como vivemos em sociedade, somos 
obrigados por consciência a termos atenção aos efeitos 
das nossas ações em torno de nós mesmos. 

Por exemplo, eu também posso alegar que tenho li-
berdade de circular na estrada pela esquerda em vez de 
fazê-lo pela direita. Mas não o faço porquê? Porque há 
uma convenção que estrutura a circulação em benefí-
cio de todos. A vacinação contra a covid-19 é similar 
a este princípio.

Com este simples raciocínio, sem criarmos compli-
cações intelectuais ou desvios de outra ordem, verifi-
camos claramente que a vacinação contra a covid-19 
é uma responsabilidade social, é um princípio de hu-
manidade a nível de comportamento individual, para 
além do próprio benefício particular do vacinado, 
dentro das condições de saúde de cada um. Ter dúvi-
das é razoável; o que não é razoável é fecharmo-nos 
numa concha de ignorância alegando fatores de liber-
dade individual quando não é disso que se trata. 
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Até à próxima Piriquito

Hoje em dia esta-
mos em tempos 
que não sabemos 

ou vamos e onde é que tudo isso vai aca-
bar. Eu estou a falar sobre este bichinho 
que não se vê mas que já matou muitos 
através da comunidade e não só. 

Já podemos ver que a vida normal está 
quase de volta mesmo se os número de 

casos positivos estão a aumentar.
Em dois dias milhares de pessoas ma-

nifestaram-se contra o passaporte vaci-
nal e festejaram o festival dos "gay".

Mas com tudo isso fui a Associação 
Portuguesa do Canadá e posso dizer 

que a Associação nunca esteve em me-
lhor condições como agora. o sub-solo 
está totalmente transformado e vi que já 
estão pronto para vos servir.

É importante de vos informar que 
A Associação Portuguesa do Canadá 
convida todos que a abertura dos jan-
tares das sextas-feiras será no dia 27 
de agosto. E, a ementa será sopa, bife 
à Portuguesa ou bacalhau no forno e 
sobremesa. O preço é fantástico. 

25 N/Sócios e 22 Sócios.

A ementa da sexta-feira 3 de setem-
bro  será: sopa, carne portuguesa ou 
salmão e sobremesa 

Devem reservar os seu lugares, por-
que há lugares limitados, com música 
mas sem dança. 

Para reservas: 514-844-2269 
VIRGILIO: 514-709-7868 
CARLOS: 514-821-8935 
VITOR: 514-569-5096 
O presidente informa e convida todos 

os sócio que querem ficar e continuar 
como sócio, para vir e por tudo em dia 
as suas cotas. 

E, breve haverá uma assembleia geral, 
fica atento e vamos vos informar sobre 
todos os acontecimentos da associação 
portuguesa mais antiga do Canadá.

Sexta-feira organizou-se uma peque-

na festa de adeus ao nosso "Piriquito" 
Luis Moniz. Com um saboroso jantar 
acompanhado de bons amigos tivemos 
uma noite sensacional e memorável em 
honra do nosso amigo que volta para os 
Açores. 

Mas ele já disse, ele vai voltar de vez em 
quando e estará connosco a festejar com 
os seus amigos, se Deus quiser, claro.

Boa sorte e até à próxima...
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POR QUE DEVO SER VACINADO?

Para me proteger contra a COVID-19 e não ficar doente. Mesmo 
que muitas pessoas se recuperem sem tratamento, outras podem 
até morrer devido à COVID-19. Ela também pode causar problemas 
cardíacos ou respiratórios como a pneumonia, ou problemas do 
sistema nervoso.

Vamos continuar a nos proteger!
Nos próximos meses, enquanto a maior parte da população ainda 
não tiver sido vacinada, a COVID-19 ainda estará presente.

Nós todos queremos 
saber mais sobre a 
vacinação contra a 
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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Feliz Aniversário Filomena Coelho
SYLVIO MARTINS
E FOTOS DE JOÃO ARRUDAS
Editor do jornal

É importante de notar que não po-
demos fazer grandes festas tal 
como as festas do Senhor Santo 

Cristo nem as festas da Nossa Senhora do Monte.
Mas,... podemos celebrar aniversário e organizar pe-

quenas festas aqui e lá. Domingo festejamos a nossa 
amiga Filomena Coelho no Centro Comunitário de 
Hochelaga. Sim, muitos pensavam que a associação 
tinha desaparecido mas há um grupo que não quer 
que a associação fica na história e continuem a traba-
lhar mesmo com a Covid, o Centro sobreviveu e é de 
salientar que vai haver uma pequena festa agendada 

para o 28 de agosto para angariar fundos para a festa 
de Nossa Senhora dos Milagres que vai ser realizar em 
breve. Na próxima edição do jornal vamos ter todas as 
informação sobre estas festividade e vamos vos parti-

lhar.
A Filomena Coelho sempre viveu na Associação Por-

tuguesa de Hochelaga, trabalhou, ajudou e festejou, e, 
eu a conheci lá.

Já lá vão mais de 18 anos de amizade e ela foi mesmo 
ao meu casamento, eu fiquei honrado e surpreendido 
e sempre vou ajudar ela e a associação porque isso são 
os pilares da nossa comunidade apesar que estamos a 
viver momentos muitos dificeis, eu sei que vamos to-
dos sobreviver com cabeça arguidas.

Em primeiro lugar esta festa foi organizada de sur-

presa e todos os presentes estavam todos com as duas 
doses da vacina. E, fui informado que se não tens as 
duas doses, não poderás vir ao centro comunitário 
APES. Acho que a direção assumiram o que o governo 

está a tentar de estabelecer e é recomendável que para 
esta festa, já implentaram o pápel vacinal para poder 
estar lá. A festa era uma festa havaii, com palmeiras e 
uma linda decoração. (vão poder ver a entrevista bas-
tante emocional na FPTV no programa televisivo A 
Voz de Montreal). Tivemos um saberoso bufete. Não 
houve dança mas muita emoção positiva para a nos-
sa amiga Filomena Coelho. Feliz Aniversário e muito 
anos ainda.

P.S.: Vai haver muitas festas agendada para setembro, 
fiquem atento na agenda comunitária.
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

NOVIDADES A CADA DIA

Tive já a oportunidade de 
escrever sobre os dois atos 
de vacinação de que parti-

cipei, elogiando e excecional organização de toda 
esta ação e a níveis diversos. Indubitavelmente, a 
presença de Henrique Gouveia e Melo à frente da 
força-tarefa que conduz esta ação é a causa princi-
pal do êxito que já todos reconhecem.

Tem-se falado de reações adversas após as tomas 
das vacinas, e foi isto, precisamente, que comigo se 
deu: surgiu-me uma crise terrível de urticária no 
braço direito, bem como no lado direito do peito. 
Dois dias antes, notei que deveria estar com febre, 
pelo que fui medir a minha temperatura corporal: 
estava certo, na minha perceção. De modo que a fui 
medindo quase de 15 em 15 minutos, notando-se 
uma subida continuada, embora lenta. Aos 38,9 ºC, 
tomei um Bem Uron, voltando a repetir a dose, por 
duas vezes, espaçadas de seis horas. Bom, a tempe-
ratura corporal voltou ao normal. Simplesmente, 
começou a desenvolver-se a tal urticária, até de um 
modo que assustou quantos a observaram.

Dando-me conta de estar perante um quadro clí-
nico que devia ser visto por alguém sabedor da Me-
dicina, liguei para a Saúde 24, onde fui muito bem 
atendido, que de pronto me pôs em contacto cm a 
estrutura de saúde que me iria observar. Uma es-
trutura só ligada às questões que envolvem a CO-
VID-19. Bom, fui muito bem atendido, tendo re-

cebido a indicação de realizar um teste PCR, mas 
também de tomar uns comprimidos destinados a 
parar com a torturante comichão. O teste deu ne-
gativo, fiquei sem comichão e a urticária já desapa-
receu, embora continue presente na pela atingida 
uma cor rosa-claro.

Nos termos do que vim a saber, a Ata Médica Por-
tuguesa terá já publicado, no mínimo, um artigo de 
autores portugueses onde aborda a correlação entre 
reações urticárias e algumas das vacinas adminis-
tradas. E também tomei conhecimento de mais um 
caso deste tipo, até muito próximo da minha zona 
residencial. E depois, a recente decisão da Moderna 
e da Pfeizer, de mandar estudar possíveis reações 
como a minha. A uma primeira vista, este meu efei-
to secundário para estar a tender, ao menos assinto-
ticamente, para o normal.

Neste meu caso, recorri às estruturas do Serviço 
Nacional de Saúde, que foi para onde me encami-
nharam. Pude comparar, portanto, com toda a en-
volvente do Lusíadas Lisboa, que tem sido usado pela 
minha mulher. Naturalmente, encontrei diferenças, 
embora não no domínio da qualidade médica. No 
fundo, são todos médicos portugueses, membros de 
uma classe muito qualificada e justamente presti-
giada. Todavia, são grandes as diferenças no domí-
nio do atendimento administrativo, bem como na 
existência de longas filas de espera, ainda antes da 
abertura do serviço, pelas oito da manhã. Termino 
com esta preocupação que vem crescendo em mim: 
ou bem me engano, ou o Governo está determinado 
a não superar a real qualidade global que o Serviço 
Nacional de Saúde realmente justifica. É essencial 

ter presente que o SNS recebe como utentes conci-
dadãos em situação difícil na sua saúde, pelo que é 
essencial criar-lhes as melhores condições, e logo no 
plano psicológico. E atenção: para os portugueses, o 
SNS é a grande conquista da Revolução de Abril...
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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. Com um futuro incerto no Afeganistão, dizem 
“Estamos prontas para lutar”. Comissão Europeia. 2. Extraterrestre. 
Sufixo (abundância). Neologismo (abrev.). 3. Capital da Suécia. 4. 
Onde ocorreu um sismo, a 150 km da capital Port-au-Prince. Prefi-
xo (afastamento). Prata (s. q.). 5. Sufixo (agente). Preposição que 
indica lugar. Ente. 6. Memória de computador (de acesso aleatório). 
Ovário dos peixes. Procedo. 7. Paul do (...), estendendo-se entre 
os concelhos da Golegã e de Torres Novas tornou-se, em 1981, na 
primeira reserva da biosfera portuguesa. 8. Ementa. «Por três (...) 
de ralhar, ninguém deixe de cear». 9. Pronome demonstrativo que 
designa os que estão próximos da pessoa que fala. Farrusca. 10. 
Mau cheiro (Bras.). Imobilizar-se. 11. Fruto associado à paixão e à 
fecundidade. Tenebroso.
VERTICAIS: 1. Menos doente. Dividir ao meio. 2. Dó (nota musi-
cal, em francês). Caprichoso entrelaçamento de figuras geométri-
cas, folhas, plantas, homens e animais, feito à maneira árabe. 3. 
Interjeição utilizada para chamar a atenção ou para cumprimentar. 
Preparam. 4. Tropa. O qual. 5. Avaliou. No caso de. 6. Trituro com 
os dentes. Miserável. Sociedade Anónima. 7. A fabricante das icó-
nicas Carina e Boss. Terceira Travessia do Tejo. 8. Presunçoso. 
Detestar. 9. Artigo antigo. Gatafunho. 10. Estado patológico em que 
há inércia física e intelectual. (...) Oliveira, a jovem portuguesa que 
quer medir o campo magnético de Mercúrio. 11. Encómio. Traje 
tradicional e típico da mulher indiana.

CRUZADAS

Nos Açores recenseados fantasma

Os Açores têm 37.043 eleito-
res fantasmas, assumindo o 
fenómeno um peso signifi-

cativa em todas as ilhas, mormente 
na ilha de São Miguel, com 22.256 eleitores fantas-
mas, seguindo-se a Terceira, como 8.611. Trata-se 
de um estudo recente que projeta que efetivamente 
existam cerca de 16,21% dos eleitores nas próximas 
eleições autárquicas que são fantasmas, pelo que em 
bom rigor não existem. 

Esta constatação não é de agora, pois sempre se ques-
tionou a exagerada taxa de abstenção nas nossas ilhas, 
o que politicamente tem uma leitura enviesada que 
importa clarificar de uma vez por todas, situação esta 
que tem merecido muitas análises tanto a nível inter-
no, como a nível do país, que apontam o dedo à falta de 
cidadania dos açorianos.

Analisei o exemplo do que se passa na minha terra, 
onde a abstenção tem batido recordes nacionais e como 
tal tem constituído, enganadoramente, uma mancha, a 
par de outras, e constato que nas últimas eleições au-
tárquicas realizadas em 2017, mesmo que a campanha 
eleitoral tenha sido particularmente intensa, levou, em 
consequência, muita gente até às mesas de votos para 
exercer o seu direito. No dia daquelas eleições, parecia 
que toda a gente de Rabo de Peixe saíra de casa para 
ir votar e sabemos que muito poucos não o fizeram, 
mormente idosos acamados.

Contudo, olhando para os resultados reparamos que a 
abstenção se situou nos 49,6%, pelo que questionamos 
tal taxa oficial que não cabe na cabeça de ninguém. Ve-
jamos: os inscritos registados ascenderam naquele ano 
a 7 191 eleitores, tendo votado 3 567, com apenas 38 
em branco e 60 nulos. Isto significa que a percentagem 
dos votantes foi de 50,40%. Com tanta gente a votar 
não se entende por que razão a abstenção se cifrou nos 
tais 49,6%, mesmo assim um número muito expressi-
vo, comparativamente a outras eleições.

No entanto, comparando tais resultados com as elei-
ções autárquicas realizadas em 2001, ficamos com-
pletamente desarmados, já que os inscritos não eram 
mais do que apenas 3 971 eleitores, onde votaram 1 
676 deles e abstiveram-se 2 295 cidadãos. Em termos 

percentuais, a abstenção foi de 57,79% e os votantes de 
42,21%. 

Como se vê, alguma coisa não bate certa e “não bate 
a bota com a perdigota”, já que nas últimas eleições 
haviam sete mil eleitores e em 2001 apenas 3 971. 
Pergunta-se: como aconteceu um salto quantitativo 
desta grandeza, já que a população não duplicou em 
17 anos?

Estávamos todos convencidos que na última eleição 
para a Assembleia de Freguesia, pela movimentação 
que se registou durante todo o dia, em que a afluência 
às urnas não foi comum em Rabo de Peixe, a abstenção 
poderia eventualmente atingir no máximo 20%, mas o 
que se verificou, tal como já se disse, foi de que a abs-
tenção equivaleu praticamente à metade dos inscritos.

Ou seja, na realidade, existem factualmente eleitores 
fantasmas naquela Vila, já que em 2017 votaram 3 624 
e não votaram 3567. Portanto, do total dos que não vo-
taram, vamos supor andam numa ordem de grandeza 
de pelo menos 1500 eleitores, o que corresponde a 20% 
dos inscritos, que eram 7191.

Como sabemos, Rabo de Peixe tem nos censos pre-
liminares de 2021, 8801 residentes, menos 55 indiví-
duos do que em 2011, o que não foi um decréscimo 
significativo. Nestas eleições, de acordo com a Admi-
nistração Interna, na lista divulgada a 3 de fevereiro úl-
timo, estão inscritos para estas eleições de 26 de setem-
bro 7444, ou seja um novo aumento de 155 eleitores.

Se Rabo de Peixe tem 8801 residentes, de acordo com 
os censos, e que tem 7444 eleitores, poderia isto sig-
nificar à partida que teria apenas 157 menores de 17 
anos que não podem votar. No entanto, quem conhe-
ce aquela Vila a população jovem é muito expressiva 
e podemos fazer um pequeno cálculo com o facto de 
cerca de quatro mil crianças e adolescentes frequen-
tam a catequese. Por aqui se vê quão deturpadas an-
darão as contas oficiais publicadas que nos temos que 
reger. 

É tempo das comissões de recenseamento se debru-
çarem cobre o caso, já que se diz que ninguém faz nada 
para evitar a que perder eleitores representa redução 
de verbas para as respetivas autarquias, pelo que o 
órgão responsável pelas inscrições no recenseamento 
tem de fazer o seu trabalho com profundidade. A não 
ser que se queira continuar com os números fantasmas 
que mancham o sentido de cidadania das populações.

Rua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, PortugalRua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, Portugal
TEL.: +351 296 470 758 | EMAIL: AEAZORES@GMAIL.COMTEL.: +351 296 470 758 | EMAIL: AEAZORES@GMAIL.COM
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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
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Couscous com Caril e Legumes

INGREDIENTES: 
300 g de couscous fino; 300 ml de 
caldo de legumes; 1 courgette pe-
quena
1 cenoura grande
8 c. sopa de lentilhas
1/2 de pimento vermelho
180 g de feijão verde redondo
4 dentes de alho
1 fio de azeite; 1 c. sopa de caril
1/2 c. chá de açafrão
1 pitada de pimenta branca
Sal q.b.

PREPARAÇÃO: Comece por colocar as lentilhas em água, cobrindo-as to-
talmente, e deixe de um dia para o outro. Junte couscous ao caldo de legumes 
quente. Tape, deixe repousar 5 minutos e mexa bem os couscous usando um 
garfo até que este se encontrem soltinho. Reserve. Descarte as pontas ao 
feijão verde e corte-o em pedaços de 2cm, aproximadamente. Corte as cour-
gettes, com casca, e as cenouras, descascadas, em tirinhas de tamanho se-
melhante. Corte o pimento em pequenos pedaços. Aqueça o azeite e junte-lhe 
os dentes de alho, deixando-os libertar o seu aroma por 1 minuto. Acrescente 
o feijão verde e as lentilhas, bem escorridas, e saltei-e durante 2 minutos. 
Junte a cenoura, o pimento e a courgette e cozinhe por 3 minutos. Tempere 
com sal, pimenta, caril e açafrão, envolva e deixe cozinhar mais um pouco. 
Adicione o couscous aos legumes e misture-os bem com estes, usando um 
garfo de madeira. Cozinhe por mais 2 minutos envolvendo sempre para que 
todo o couscous adquira um tom amarelado. Sirva quente como prato principal 
ou acompanhamento.

61 anos ao 
serviço dos

nossos leitores
e clientes

ANEDOTA CÃES NA IGREJA
Dois cães entram numa igreja. Por que não sairam 
mais? Se entraram só dois, como poderiam sair mais?

LONGA VIDA
Dois litros de leite atravessaram a rua e são atropela-
dos. Um morreu, o outro não. Porquê? Por que um de-
les era Longa Vida.

HOMEM PEQUENO
Era uma vez um homem tão pequeno, mas tão peque-
no, que subiu para cima de um berlinde e exclamou: “O 
mundo é meu!”

PORQUE A MATA É VIRGEM?
– Porque o vento é fresco.

COMO SE CHAMA UM CÃO SEM PERNA?
– Não se preocupe ele não vem.
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

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

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

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

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

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 | 514-913-5430

Companhia 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 cozinheiro a tempo inteiro com ex-
periência em cozinha tradicional para o restaurante 
Porto Mar situado no Velho Montreal.

Sr. Passos
514-286-5223

Um casal idoso está a procura de uma senhora 
com experiência para fazer limpeza de um aparta-
mento situado a Ahuntsic. 1 vez por semana (a sua 
escolha). Bom salário.

514-381-4098

† MARIA ANGELA VIEIRA
1927-2021

Faleceu em Anjou, no dia 
15 de agosto de 2021, 
com 94 anos de idade, a 
senhora Maria Angela Vieira 
natural da vila das Lages, 
Terceira, Açores. Esposa 
do já falecido senhor José 
Vieira Nunes. Deixa na dor 
suas filhas Angela, Zelia, 
seu filho José Nunes e 
seus cônjuges. Seus netos/
as Elizabeth, Cidalia, Suzy, 
Richard, Benvinda, Marlene, 
Kevin e David e seus 
cônjuges e 10 bisnetos/as, 
sua irmã Zulmira, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira 20 de agosto de 2021 das 
14h às 17h e das 19 às 21h, o funeral terá lugar sábado 
21 de agosto de 2021 às 10h na igreja Santa Cruz e 
será sepultado no cemitério Le repos Saint-François 
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.

A Missão Nossa Senhora de Laval.procura pessoa 
para trabalhar no escritório,20 horas por semana. 
Deve falar e escrever português e francês, familiar 
com o funcionamento de computadores, principal-
mente dos sistemas operacionais Word e Excel.

Tel : 514-892-4788

NECROLOGIA

† MARIA JOSÉ PEDRO CARLOS 
1968-2021

Faleceu em Montreal no dia 
9 de agosto de 2021 com 
98 anos, a senhora Maria 
José Pedro natural de 
Sintra, Portugal, esposa do 
já falecido senhor Joaquim 
Carlos.
Deixa na dor seus filhos 
José e Armando suas netas 
Linda, Sandra, Sabina e 
Olivia, seus bisnetos Julio, 
Maria e Joey, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.

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

Missa de corpo presente foi sábado 14 de agosto de 
2021 às 10h na igreja Santa Cuz. Será sepultada no 
Cimetério Repos Saint François 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.

† FERNANDO JORGE
TAVARES GARCIA

1968-2021

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

Aluga-se um quarto todo mobilado espacioso 
numa linda casa situado numa rua perto do Métro 

Angrignon. Está incluído todos os 
electro-doméstico e internet, por 600$ por mês. 

Chamar a senhora Lisa: 343-987-1254 

EMPREGOSALUGA-SE

Vende-se ferramente de 
mecânico e alta qualidade 

bem baratinho tal como 
prensa eléctrica, máquina 

de ar, etc. Também 
vende-se mobília de quarto, 

sala de jantar, sofas, 
e muito mais.
514-366-2310

EMPREGOSVENDE-SE
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ANTÓNIO DA CUNHA D. JUSTO
Pegadas do Tempo, Cronista em Portugal

Afeganistão a Caminho de
um Irão (Estado Teocrático)

Depois de dois dias de combate os mili-
tantes islâmicos (Talibãs) conquistaram 
(08.07.2021) Kunduz; a sua meta é a con-

quista da capital Kabul. A cidade de Kunduz, capital 
da província, tem 370.000 habitantes. 

Em Kunduz o caos é geral:  "o pessoal do governo 
fugiu. Os Talibãs libertaram os prisioneiros da prisão. 
Não temos água nem eletricidade. As estradas estão fe-
chadas. Ninguém pode levar os feridos aos hospitais", 
assim é descrita no HNA (de 9.8) a situação atual, por 
um cidadão de Kunduz. As estruturas municipais de-
mocráticas rudimentares desabam sem resistência. 

Polícias demitem-se dos seus postos e tiram as suas 
fardas para não serem logo perseguidos pelos talibãs. 
Do sofrimento do povo não se fale.  Junto a Cabul os 
Talibãs já controlam as províncias Wardak e Logar.

Após 20 anos de presença militar do Ocidente e da 
sua retirada precipitada, os Talibãs retomam o país, 
sem respeitarem os acordos dos deveres relacionados 
com a retirada da força militar ocidental. 

Constata-se que o poder religioso é mais forte que o 
poder dos militares, vendo-se estes obrigados a render-
-se.  Da retirada do ocidente verifica-se que mudanças 
sociais não podem ser 
alcançadas nem garan-
tidas pela força militar.

Os talibãs podem até 
rir-se dos intentos da 
intervenção do Oci-
dente para implan-
tarem a democracia, 
quando, propriamente 
o que torna os Talibãs 
fortes é a religiosidade 
do povo (uma espécie 
de para-costas e de le-
gitimação democráti-
ca!!!). 

Os grupos extremis-
tas – que constituíram 
sempre a ponta de lança avançada do Islão - apostam 
na religião e revelam-se contra a organização militar e 
policial de Estados centrais pois o poder religioso das 
bases garante-lhes o poder dos chefes regionais, o que 
um poder central limitaria.  Os extremistas islâmicos, 
tal como os Talibãs servem-se da eficiência do poder 
político-religioso das bases e, neste sentido, dizia um 
líder talibã que "os europeus e os americanos calculam 
em anos, e eles em séculos".

O Ocidente tem sido cúmplice nesta catástrofe, como 
se vê também onde interferiu com o argumento do fo-
mento e da defesa da democracia; os efeitos têm sido 

calamitosos (Iraque, Síria, Líbano e agora Afeganis-
tão)! 

O cenário repete-se! “Faz lembrar, a fuga do Vietna-
me”! Nunca houve uma justificação moral para esta 
guerra justificada com o ataque islâmico contra os 
USA. No ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 
pela organização al-Qaeda (1) às Torres Gêmeas em 
Nova Iorque, a maioria dos planeadores, financiadores 
e teóricos veio da Arábia Saudita e não do Afeganistão.

Os estrategas e políticos europeus incorrem no enga-
no de pensarem que estes povos são fáceis de controlar 
através de uma estrutura e de uma política de informa-
ção como acontece no Ocidente. O Ocidente tem bases 
culturais diferentes (uma outra antropologia e socio-
logia) e nelas a divisão do poder em religioso e secular 
(A Deus o que é de Deus e a César o que é de César)! 
No islão, religião e política encontram-se unidos fa-
zendo parte da identidade do cidadão, o que o torna 
consequentemente, à sua maneira “democrático”: daí 
a sua força ascendente num meio aberto como é ainda 
o ocidente! Países ocidentais, onde os políticos têm até 
vergonha dos seus próprios soldados, carecem da força 
interior e da coesão que o Islão possui para sobreviver 
a longo prazo (2). 

O Ocidente, para ser consequente com os seus prin-
cípios humanistas culturais, terá agora de assumir a 
responsabilidade da situação no Afeganistão e acolher 
os refugiados afegãos. 

O Ocidente comete o erro sistémico de atacar povos 
no exterior em vez de defender o seu interior (povo). 
Infelizmente a estratégia islâmica revela-se mais efi-
ciente porque mais natural.

Para termos uma ideia das consequências que terá a 
transformação do Afeganistão numa teocracia (“esta-
do de Deus -Alá” regido segundo o Corão e a Sharia) 
bastar-nos-á observar a expansão da intolerância e do 
terrorismo islâmico que se multiplicou, sobretudo em 
África, desde que o Irão se tornou numa teocracia is-
lâmica. 

O extremismo islâmico revela-se como ponta de lan-
ça do islão que, quer queiramos quer não, embora bar-
baramente, se revela eficiente pois é atualmente a cul-
tura em maior expansão. Para a História, o que conta 
são os resultados!

O estratega Maomé sabia da eficiência da união de fé 
e espada; o mesmo se observa no estado chinês que, 
por sua vez, de maneira laica, une a ideologia comu-
nista ao poder económico-político que se tem revelado 
como método de maior eficácia para a sua expansão.

FESTIVAL AÇORIANO MARÉ 
DE AGOSTO DECORRE ATÉ 
30 DE AGOSTO EM SANTA MARIA
A 37.ª edição do festival Maré de Agosto 

começou no dia 06 e vai decorrer até 30 de 
agosto, em Santa Maria, Açores, contando 
com várias intervenções culturais, incluindo 
concertos de Manuel Cruz e Miramar.
Em declarações à agência Lusa, Pepe 

Brix, um dos organizadores, adiantou que 
a Associação Cultural Maré de Agosto deci-
diu "alargar" o período do festival para evitar 
a concentração de pessoas, devido à pan-
demia de covid-19.
"Este ano o festival Maré de Agosto decidiu 

alargar o seu período. A ideia era alargar 
os eventos ao longo do mês de agosto para 
que se evitasse um bocado grandes aglo-
merações de pessoas, para fazer as coisas 
com mais segurança", destacou.
O festival arrancou com uma exposição 

de pintura do artista mariense Pedro Sousa 
que estará exposta na biblioteca municipal 
de Vila do Porto até 30 de agosto.
Estão ainda previstas pinturas de murais 

por parte de Tutu Sousa e Zed1 e a instala-
ção de uma escultura dos artistas Bordalo II 
e Iron Art.
"Neste preciso momento está o Bordalo II a 

fazer a instalação de uma escultura no cen-
tro da vila numa obra dedicada à estrelinha 
de Santa Maria, uma ave endémica aqui de 
Santa Maria", referiu o organizador.
Durante o festival, vão decorrer quatro con-

certos: em 26 de agosto de Manuel Cruz, 
em 20 de agosto de Miramar, em 24 de En-
gengroaldenga e dia 28 de Karyna Gomes.
Apesar de realçar que as exposições de 

pintura e fotografia "sempre tiveram na gé-
nese" do festival conhecido pela vertente 
musical, Pepe Brix afirmou que a Maré de 
Agosto tem "espaço para estender os tentá-
culos e alargar o seu período e as áreas de 
intervenção cultural".

"É muito provável que cada vez mais o fes-
tival Maré de Agosto se estenda para várias 
áreas e, eventualmente, por mais tempo, 
nunca deixando o seu formato principal que 
são aqueles três, quatro dias de festival na 
praia formosa", apontou.
O organizador disse ainda ser necessário 

criar uma "maior interação" entre os artistas 
e o público do festival.
"Achamos que o festival precisa cada vez 

mais de procurar e de ser mais consequen-
te culturalmente quando falamos de uma 
intervenção cultural junto da comunidade 
local", assinalou.
Na edição anterior, a Maré de Agosto de-

correu em formato 'online', com conversas 
e concertos com nomes como a mariense 
Isabel Mesquita e Julian Marley.
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CARNEIRO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte. Amor: Pode ter um reencontro 
inesperado ou conhecer alguém que lhe vai causar 
uma boa impressão. Saúde: Vigie a tensão arterial, 

tendência para a instabilidade. Dinheiro: Haverá boas 
novidades no setor profissional. Agarre as oportunidades. 
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: As relações 
atravessam um período de estagnação. Não deixe 

que as suas dúvidas o impeçam de ser feliz. Saúde: Faça 
caminhadas e passeios. Precisa de mudar de ares e 
renovar energias. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um 
novo trabalho, estão favorecidas as mudanças a este nível. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
pessoas mais próximas podem estar a necessitar de 

si. Fomente a união familiar. Saúde: Problemas relacionados 
com varizes. Ande mais a pé, para melhorar a circulação 
sanguínea. Dinheiro: Pode receber dinheiro extra. Boa fase 
para a vida financeira. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 5 de Copas, 
que significa Derrota. Amor: Dinamize a sua relação. 
Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! 

Saúde: Em boa fase. Aproveite para cortar com hábitos 
nocivos. Dinheiro: Pode conseguir uma promoção. 
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento. Amor: Revele os seus 
desejos à sua cara-metade, a sua relação sexual 

melhorará bastante.  Saúde: Mantenha a vigilância. Dinheiro: 
Melhore o relacionamento com os colegas, conquiste mais 
aliados e afaste inimigos. 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a 
criatividade para expressar o que sente. Dinamize 
a relação. Saúde: Cuide melhor da sua saúde 

espiritual. Dinheiro: Valorize os pequenos gestos, saiba dar 
um passo de cada vez. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Esclareça situações que 
lhe causam dúvidas. Saúde: Consulte o oftalmologista. 
Pode precisar de óculos ou de aumentar a graduação. 

Dinheiro: Tenha cautela com os seus investimentos, não 
arrisque sem ter certezas. 
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Vida amorosa favorecida. 
A sua relação ganhará um novo impulso e, se não tem 

par, pode começar um novo relacionamento. Saúde: Cansaço 
e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar 
devidamente. Dinheiro: Situação equilibrada em termos 
profissionais e financeiros. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa Justiça. Amor: Não seja orgulhoso. Saiba 
agir com isenção e rigor. Saúde: Alimente-se melhor. 

Pode ter problemas digestivos. Dinheiro: Cuidado, modere 
a tendência para agir de forma impulsiva no seu trabalho.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Força, que 
significa Força, Domínio. Amor: Conseguirá dar 
um passo muito importante na sua vida afetiva, ao 

fortalecer a segurança em si próprio. Saúde: Tenha atenção 
com os joelhos, tendência para problemas relacionados 
com eles. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara 
e objetiva, elas serão bem acolhidas.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que 
significa Perda/ Falha. Amor: Evite que uma atitude 
de teimosia o faça por em risco a estabilidade que 

já conquistou. Saúde: O seu sistema imunitário está mais 
fragilizado. Proteja-se. Dinheiro: Não é um período favorável 
para despesas, procure evitá-las. 
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Proteja-se contra intrigas. 
Seja verdadeiro e defenda sempre a honestidade. 

Saúde: Não coma demasiados doces. Dinheiro: A sua vida 
profissional pode começar agora uma nova fase.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

LAZER

O Esquadrão Suicida tem queda
de 70% nas bilheterias americanas
O Esquadrão Suicida, filme da DC dirigido 

por James Gunn, teve uma queda brusca em 
sua segunda semana nas bilheterias norte-

-americanas. A arrecadação do longa nos cinemas 
dos EUA caiu em 70%, de acordo com dados da con-
suloria Comscore. 

O filme, que havia liderado o ranking em sua semana 
de estreia, com US$ 26,5 milhões, fez só US$ 7,7 mi-
lhões neste fim de semana e ficou no 5º lugar -- uma 
queda expressiva.  

Vale notar que, nos Estados Unidos, O Esquadrão 
Suicida estreou simultaneamente nos cinemas e na 
HBO Max.

A chegada do filme por lá também ocorre num mo-

mento delicado da pandemia, com casos de covid-19 
voltando a subir no país, o que pode ter afastado es-
pectadores. 

Até o momento, O Esquadrão Suicida arrecadou US$ 
42,88 nas bilheterias norte-americanas. 

O Esquadrão Suicida usa alguns dos mesmos perso-
nagens do longa original de 2016, de David Ayer, como 
a Arlequina (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola 
Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) e Capitão Bume-
rangue (Jai Courtney), mas não tem tantas conexões 
com a trama do predecessor.

O filme é inspirado nas HQs do grupo na década de 
1980, escritas por John Ostrander e Kim Yale. O Es-
quadrão Suicida já está no cinema em Montreal.

Homem-Aranha 3 | Os vários
rumores que cercam a produção
Próxima aventura do Cabeça de Teia nos cine-

mas, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa 
segue sendo um dos filmes do MCU com o 

menor número de informações reveladas até o mo-
mento. O filme, que tem estreia prevista para 16 de 
dezembro, ainda não teve nenhum tipo de prévia di-
vulgada, seja um trailer ou um cartaz.

Embora já saibamos que Benedict Cumberbatch, 
Alfred Molina e Jamie Foxx estarão no longa, a falta 
de informações levou os fãs a criarem várias teorias, 
algumas plausíveis e outras nem tanto. Abaixo, você 
confere os principais rumores que cercam a produção:

Com Molina e Foxx confirmados, é quase certo que 
Sem Volta Para Casa ligará a atual franquia do Teio-
so com suas antecessoras, nas quais os atores viveram, 

respectivamente, Doutor Octopus em Homem-Ara-
nha 2 e Electro em O Espetacular Homem-Aranha: A 
Ameaça de Electro. Essa ligação, no entanto, deixou os 
fãs extremamente esperançosos de ver Tom Holland se 
reunir com Tobey Maguire e Andrew Garfield, os dois 
ex-Homens-Aranhas do cinema.

O número relativamente alto de veículos pouco con-
fiáveis “confirmando” que os dois atores estão de volta 
ao uniforme azul e vermelho também tem causado re-
buliço, mesmo que Sony, Marvel Studios e os próprios 
astros sigam negando sua participação.

AMORES E VILÕES
Kirsten Dunst, Willem DaFoe e Emma Stone tam-

bém rapidamente entraram na lista de elenco “oficiali-
zada” pelas redes sociais. Contando só e apenas com as 
famosas “fontes seguras”, portais dedicados cravaram 
os retornos da Mary Jane e do Duende Verde dos anos 
2000 e da Gwen Stacy de 2012 e 2014.

Não bastasse isso, a aparição do Abutre de Michael 
Keaton e uma referência a Venom no trailer de Mor-
bius praticamente garantiu para alguns que o Sexteto 
Sinistro aparecerá em Sem Volta Para Casa, formado 
por Duende Verde (DaFoe), Doutor Octopus (Moli-
na), Electro (Foxx), Morbius (Jared Leto), Abutre e, 
talvez, o Escorpião (Michael Mando) -- e enfrentará 
os três Aranhas e Eddie Brock (Tom Hardy). Como 
sempre, Sony e Marvel Studios negaram essa possibi-
lidade. A esperança, no entanto, é a última que morre, 
não é mesmo?
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José Mourinho anuncia recorde 
e mete jornalistas ao barulho
José Mourinho recorreu esta segunda-feira às re-

des sociais para anunciar que quebrou um recor-
de na carreira: 40 dias sem dar entrevistas.

«Estou a sorrir porque bati um recorde de 40 dias 
sem entrevistas. Foi um período fantástico, em que me 
foquei apenas no meu trabalho e esqueci os meus ami-
gos da imprensa. Hoje foi o dia. Deu uma entrevista à 
AS Roma e podem vê-la amanhã. Nada de interessan-

te, sinceramente», atirou o técnico português.
Apesar de ter ficado satisfeito com o período de afas-

tamento da imprensa, José Mourinho não terminou a 
mensagem sem garantir que tem uma boa relação com 
os jornalistas.

«Adoro a imprensa, senti muito a fala deles», rematou 
o treinador, com bom humor.

BOAVISTA 3-0 P. FERREIRA
Com as peças todas, o jogo é outro
O Boavista somou os seus primeiros pontos na Liga 

esta temporada ao vencer, por 3-0, um Paços de 
Ferreira bastante abaixo de outras exibições que já 
apresentou esta época. Depois de não ter consegui-
do usar todos os seus jogadores no jogo da primeira 
jornada frente ao Gil Vicente, João Pedro Sousa tinha 
esta segunda-feira mais opções e notou-se, primeiro 
na escolha do onze - com as entradas dos reforços 
Makouta e Kenji Gorré, além de Nathan e Chidozie, 
que estavam cedidos em 2020/21 e assinaram no-
vos contratos em 2021/22 – e depois na exibição. Os 
axadrezados apareceram completamente transfigu-
rados e conseguiram uma vitória folgada. A jogar em 
casa, perante o seu público, o Boavista começou por 
criar perigo logo nos instantes iniciais, com Seba Pé-
rez a aparecer na área e a rematar ao lado da baliza 
de André Ferreira. Estava dado o primeiro sinal de 
perigo quando os espectadores ainda se ajeitavam 
nas cadeiras.Nos minutos seguintes, mais dois lan-
ces de perigo para os axadrezados: Xavi Garcia a 
cabecear ao lado na área, num lance de bola parada 
e um remate de Yusupha junto à baliza, que André 
Ferreira defendeu para canto.
Do lado oposto, o Paços tentava responder. Denil-

son jogou com Lucas Silva, mas o remate esbarrou 

depois na defesa do Boavista. Flávio Ramos cabe-
ceou na área num livre batido por Antunes.
Mas o Boavista estava a conseguir chegar em me-

lhores condições junto à baliza de André Ferreira e 
não tardaria a marcar. Seba Pérez a trabalhar no 
meio campo, num lance em que a bola lhe bate ain-
da no braço, passa para Sauer, que coloca em Gorré 
na lateral direita da área. Este faz um passe paralelo 
para Yusupha que estava à boca da baliza e empur-
rou para o golo.
Os jogadores do Paços ficaram a pedir falta, mas 

o árbitro não assinalou e estava aberto o marcador.
Depois do golo, os axadrezados foram recuan-

do as linhas e os pacenses, que estava à procura 
do empate, viram-se obrigados a procurar espaços 
sobretudo pelo corredor direito e a tentar chegar à 
baliza de bola parada. Denilson, Nuno Santos e Lu-
cas Silva tentavam furar, mas parecia haver sempre 
um defesa no caminho. Livres e cantos batidos para 
a área por Antunes e Nuno Santos deram origem a 
alguns cabeceamentos que, ou foram para fora, ou 
Bracali defendeu.

O tempo passava e o golo pacense não chegava. 
Até que o que chegou mesmo foi o intervalo. A se-
gunda parte começou com uma sequência de livres 
no meio campo do Boavista. Marco Baixinho e Flávio 
Ramos tentaram o cabeceamento, mas a bola a sair 
ao lado.
Mais inspirados e eficazes estiveram os jogadores 

do Boavista e aos 61 minutos, num canto batido para 
a área, Javi Garcia antecipou-se a André Ferreira e 
aos defesas pacenses e cabeceou para o 2-0.

UEFA compara números da lenda Gerd
Müller, Messi e Cristiano Ronaldo
Um dia depois do anúncio da morte de Gerd 

Müller, um dos maiores nomes da história 
do futebol alemão e europeu, a UEFA com-

parou a lenda das décadas de 60 e 70 aos dois nomes 
maiores do futebol na última década e meia: Cristia-
no Ronaldo e Lionel Messi.

Mais do que iniciar um debate, o objetivo passou por 
recuperar os números pessoais e coletivos do «Bom-
bardeiro» e compará-los com os registos «extratosféri-
cos» de duas referências do futebol moderno.
(JOGOS/GOLOS)
Campeonatos nacionais
Müller (427/365) | Messi (520/474) | Ronaldo (610/479)
Taças nacionais
Müller (62/78) | Messi (80/56) | Ronaldo (69/41)
Competições da UEFA
Müller (71/62) | Messi (153/123) | Ronaldo (184/137)
NÚMEROS TOTAIS NOS CLUBES
Müller (560/505 - média de 0,9 golos por jogo)
Messi (753/653 - média de 0,87 golos por jogo)
Ronaldo (863/657 - média de 0,76 golos por jogo)
NÚMEROS TOTAIS A NÍVEL DE SELEÇÕES
Müller (62/68 - média de 1,1 golos por jogo)
Messi (151/76 - média de 0,5 golos por jogo)
Ronaldo 179/109 - média de 0,61 golos por jogo)
(PRÉMIOS PESSOAIS)
BOLA DE OURO
Müller (1x: 1970)
Messi (6x: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019)
Ronaldo (5x: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

BOTA DE OURO EUROPEIA
Müller (2x: 1970 e 1972)
Messi (6x: 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019)
Ronaldo (4x: 2008, 2011, 2014 e 2015)
MELHOR MARCADOR DA TAÇA DOS
CAMPEÕES EUROPEUS/LIGA DOS CAMPEÕES
Müller (4x: 1973, 1974, 1975 e 1977)
Messi (6x: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019)
Ronaldo (7x: 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)
MELHOR MARCADOR DO CAMPEONATO LOCAL
Müller (7x: 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974 e 1978)
Messi (8x: 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021)
Ronaldo (5x: 2008, 2011, 2014, 2015 e 2021)
PRINCIPAIS TROFÉUS COLETIVOS NOS CLUBES
Müller: 4 ligas alemãs (1969, 1972, 1973 e 1974, 4 ta-
ças da Alemanha (1966, 1967, 1969 e 1971), 3 taças 
dos Clubes Campeões Europeus/Ligas dos Campeões 
(1974, 1975 e 1976), uma Taça das Taças (1967)
Messi: 10 campeonatos espanhóis (2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019), 7 taças do 
Rei (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021), 4 Li-
gas dos Campeões (2006, 2009, 2011 e 2015)
Ronaldo: 3 Ligas inglesas (2007, 2008 e 2009), 2 cam-
peonatos espanhóis (2012 e 2017), 2 ligas italianas 
(2019 e 2020, 1 taça de Inglaterra (2004), 2 taças do Rei 
(2011 e 2014), uma Taça de Itália (2021), 5 Ligas dos 
Campeões (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018)
PRINCIPAIS TROFÉUS COLETIVOS NAS SELEÇÕES
Müller: 1 Mundial (1970), 1 Europeu (1972)
Messi: 1 Copa América (2021)
Ronaldo: 1 Europeu (2016), 1 Liga das Nações (2019)
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1-Sporting 6 2 2 0 0 5 1
2-Gil Vicente 6 2 2 0 0 4 0
3-Benfica	 6	 2	 2	 0	 0	 4	 1
4-FC Porto 6 2 2 0 0 4 1
5-Estoril	Praia	 4	 2	 1	 1	 0	 2	 0
6-Boavista	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 3
7-SC	Braga	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 2
8-FC	Vizela	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 4
9-Portimonense 3 2 1 0 1 1 1
10-CD	Tondela	 3	 2	 1	 0	 1	 4	 2
11-Marítimo	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
12-Paços	de	Ferreira 3 2 1 0 1 2 3
13-Moreirense 1 2 0 1 1 3 4
14-Santa	Clara	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 5
15-V.	Guimarães	 1	 2	 0	 1	 1	 0	 1
16-FC	Famalicão	 0	 2	 0	 0	 2	 1	 4
17-Belenenses SAD 0 2 0 0 2 1 4
18-FC	Arouca	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 4

 PTS  J V E D GM   GS

2ª JORNADA

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

 PTS  J V E D GM GS

13/08 Estoril Praia 0-0 V. Guimarães
14/08 FC Vizela 2-1 CD Tondela
  Benfica 2-0 FC Arouca
  SC Braga 1-2 Sporting
15/08 Portimonense 0-1 Gil Vicente
  FC Famalicão 1-2 FC Porto
  Santa Clara 2-2 Moreirense
16/08 Boavista 3-0 Paços de Ferreira
  Belenenses SAD 1-2 Marítimo

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-NE Revolution 43 20 13 4 3 37 23
2-New York City FC 31 18 9 4 5 34 18
3-Nashville SC 31 19 7 10 2 31 19
4-Orlando City 30 18 8 6 4 28 23
5-Philadelphia Union 28 19 7 7 5 25 19
6-DC United 27 19 8 3 8 29 26
7-CF Montréal 26 19 7 5 7 26 25
8-Columbus Crew 24 19 6 6 7 21 24
9-Atlanta United 21 19 4 9 6 22 25
10-Chicago Fire 20 19 5 5 9 21 29
11-NY Red Bulls 19 18 5 4 9 22 24
12-Inter Miami CF 16 17 4 4 9 15 28
13-FC Cincinnati 16 17 3 7 7 18 30
14-Toronto FC 15 19 3 6 10 24 40

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Sporting KC 37 19 11 4 4 35 20
2-Seattle Sounders 36 19 10 6 3 32 16
3-LA Galaxy 32 19 10 2 7 29 29
4-Colorado Rapids 31 17 9 4 4 25 17
5-Real Salt Lake 27 18 7 6 5 28 19
6-Minnesota United 26 18 7 5 6 21 22
7-Portland Timbers 23 18 7 2 9 25 35
8-Los Angeles FC 23 19 6 5 8 24 26
9-SJ Earthquakes 22 19 5 7 7 21 27
10-FC Dallas 21 19 5 6 8 23 27
11-Houston Dynamo 18 19 3 9 7 20 28
12-Vancouver Whitecaps 17 18 3 8 7 19 28
13-Austin FC 16 18 4 4 10 13 21

3ª JORNADA
20/08 FC Arouca 14:00 FC Famalicão
  Moreirense 16:15 SC Braga
21/08 Gil Vicente 13:00 Benfica
  Sporting 15:30 Belenenses SAD
22/08 CD Tondela 10:30 Portimonense
  Marítimo 13:00 FC Porto
  V. Guimarães 15:30 FC Vizela
23/08 Paços de Ferreira 14:00 Estoril Praia
  Boavista 16:15 Santa Clara

2ª JORNADA
13/08 Trofense 0-0 Est. Amadora
14/08 Académica OAF 1-1 Varzim
  Casa Pia 2-0 FC Porto B
  CD Mafra 0-1 Feirense
15/08 Farense 1-1 Rio Ave
  FC Penafiel 0-1 Benfica B
  Nacional 4-0 Vilafranquense
  SC Covilhã 2-1 A. de Viseu
16/08 GD Chaves 1-1 Leixões

3ª JORNADA
21/08 Est. Amadora 6:00 Farense
  FC Penafiel 9:00 Casa Pia
22/08 Varzim 6:00 Rio Ave
  Leixões 19:00 Académica OAF
  FC Porto B 10:30 Nacional
  Benfica B 13:00 Trofense
  A. de Viseu 13:00 CD Mafra
  Feirense 14:30 GD Chaves
23/08 Vilafranquense 13:00 SC Covilhã

Benfica empresta o jovem
Tiago Araújo ao Arouca

A imprensa nacional está a avançar esta segunda-
-feira que o Benfica vai emprestar o jovem avançado 
Tiago Araújo ao Arouca. De acordo com as informa-
ções reveladas, o jogador, de 20 anos, ruma ao clube 
beirão cedido pelos encarnados até final da presente 
temporada, sendo que o negócio deverá ser oficializa-
do em breve. Tiago Araújo tem sido opção regular na 
equipa B do Benfica, tendo já alinhado em dois jogos 
da II Liga esta temporada. No ano passado estreou-se 
pela equipa principal, sendo lançado por Jorge Jesus 
no jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes.

FC Porto 'rouba' alvo do Benfica e 
está a um passo de garantir Wendell
O presidente do Grêmio de Porto Alegre con-

firmou nos últimos dias que o Benfica esta-
va em negociações avançadas para garantir 

Wendell, mas a verdade é que o futuro do brasileiro 
deverá passar por outro clube português.

A revista alemã Kicker escreve esta segunda-feira que 
o lateral esquerdo brasileiro vai rumar ao FC Porto, 
num negócio que conheceu avanços importantes nos 
últimos dias.

A mesma publicação garante que os azuis e brancos 
vão pagar entre três a quatro milhões de euros pelo 
passe de um jogador que tem apenas mais um ano de 
contrato com o Bayer Leverkusen.

Desde 2014 ao serviço do Leverkusen, Wendell foi 
utilizado em 30 jogos na passada temporada no clube 
alemão, mas nunca conseguiu mostrar todo o seu po-
tencial que levou os germânicos a pagarem 6,5 milhões 
de euros ao Grêmio pela sua contratação.

Ricardo Carvalho elogia Pepe:
"Dentro de campo, transforma-se"
Ricardo Carvalho respondeu às perguntas dos 

leitores da revista britânica FourFourTwo, e 
um dos temas sobre o qual foi questionado 

foi a sua relação com Pepe, jogador com o qual parti-
lhou balneário no FC Porto e Real Madrid.

"O Pepe é mesmo uma pessoa agradável fora de 
campo? O que é que lhe acontece dentro das quatro 

linhas?", perguntou um dos internautas a Ricardo Car-
valho, ao que o português respondeu:

"Eu acho que ele precisa da agressividade para ser o 
grande jogador que é. No fundo, todos precisamos da-
quela vontade que ele tem em campo e depois, se passa 

a linha ou não, cabe às pessoas julgar. 
Fora do campo, o Pepe é uma pessoa 
tranquila, que não fala muito. Dentro 
de campo, transforma-se, porque faz 
parte do que ele é. Estamos tão con-
centrados durante os jogos que aqui e 
ali podemos passar a linha, mas isso 
não significa que seja de propósito", 
atirou Ricardo Carvalho, que anali-
sou ainda o crescimento de Ronaldo.

"Ele cresceu muito ao longo dos 
anos, está muito mais maduro. Uma 
coisa não mudou, porém: toda a sua 
vida gira em torno de ser bem-su-
cedido em tudo que ele faz. O Cris-
tiano é um perfeccionista, mas não 
exige nada aos outros que ele mesmo 
não possa fazer. As pessoas podem 
criticá-lo e discordar dele, mas não 
há dúvida de que, como jogador de 
futebol, ele é o maior símbolo de Por-

tugal a nível mundial - e por mérito próprio, já está 
nessa posição há muitos anos", atirou.




