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PENSAMENTO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
É importante de vos informar que a Associação Portuguesa do Canadá convida todos que a abertura dos jantares 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 setembro será: sopa, carne portuguesa ou salmão e sobremesa Devem reservar os seu lugares, porque 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.
NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
3 AO 11 DE SETEMBRO, ÀS 19H00, recitação do terço
SÁBADO DIA 5 DE SETEMBRO, ÀS 14H
- Peregrinação da imagem de Nossa Senhora dos Milagres
da Santa Cruz até ao Centro Comunitário A.P.E.S.
A Sede está situado no 9515, rua Hochelaga, em Montreal
Para mais informações podem contactar:
centro comunitário APES: 438-476-5202 | Filomena Coelho 514-817-5875

CARICATURA DA SEMANA

4231B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
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EUA DÃO APROVAÇÃO TOTAL À VACINA DA PFIZER
A Food and Drug Administration (FDA), entidade reguladora norte-americana, acaba de dar a sua aprovação total à vacina contra a Covid-19 da
Pfizer-BioNTech, uma medida que ajudará a aumentar as taxas de inoculação no país.
A vacina da Pfizer recebeu autorização para utilização de emergência no final do ano passado, sendo que a entidade se tinha comprometido a
avaliar a vacina e a dar um parecer final sobre a mesma até setembro deste ano.
A Food and Drug Administration aprovou hoje a vacina de duas doses, avança o Washington Post.

Afeganistão, uma lição para o Ocidente
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A

recente retirada do Afeganistão por parte dos Estados Unidos (EUA) despoletou o maior coro de protestos pelo
mundo fora. Rapidamente caiu-se
no erro recorrente de considerar
uma derrota esta retirada, como se a intervenção
no Afeganistão tivesse sido uma guerra entre estas
duas nações. Não foi. De qualquer das formas, este
é um erro recorrente do orgulho sobranceiro de
que o chamado “Ocidente” padece. A verdadeira
derrota foi o prolongamento de uma ação militar
sem objetivo definido, deixando à opinião pública
mundial criar o próprio motivo para a mesma. Mas
é preciso perceber algo antes de se embarcar numa
avaliação de toda esta situação.
O Ocidente pretendeu fazer do Afeganistão um
exemplo de implementação dos valores ocidentais
esquecendo-se que estes valores sofreram um desenvolvimento longo, durante séculos, o que levou um
amadurecimento de ideias e predisposição às populações para aceitação destes valores. Tudo isto não
aconteceu de um dia para o outro, tendo também
exigido sacrifícios pessoais extremos: basta lembrarmos os negros episódios de punições mortais àqueles
que pretendiam desenvolver novas ideias nas áreas
científicas ou mesmo nas áreas sociais. Ainda hoje
verificamos no Ocidente alguma incompreensão
face a estes valores, ou abuso dos mesmos, esquecendo a máxima que não há liberdade sem responsabilidade. Mas voltando ao Afeganistão, aquele povo vive
numa geografia difícil, com clima de extremos, com
poucos recursos. Aquilo que estamos habituados no
nosso mundinho ocidental, desde a água canalizada a escolas para os nossos filhos e netos, é um bem
escasso ou mesmo inexistente em muitas regiões do
Afeganistão. Desde cedo aquele povo é instado não
a viver mas a sobreviver, coisa que para nós não é
sequer imaginável no conforto dos nossos sofás. As-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

sociado a estas condições, temos uma cultura de séculos baseada nas tradições tribais que chegaram à
época atual, bem sedimentadas ao longo dos séculos,
baseadas em códigos de conduta entre tribos e entre os membros dessas tribos. Por melhores procedimentos e processos que queiramos instaurar nas suas
vidas, é impossível destronar estes códigos culturais
ancestrais. Pensemos numa situação concreta: o pedido de um membro destacado de determinada fação
jamais será recusado por outro membro de categoria
inferior, mesmo que haja códigos e regulamentos que
previam isso. Daí a impressão de corrupção para os
nossos olhos ocidentais, mas que para eles é apenas o
resultado de um sistema que tem funcionado ao longo de séculos e que tem mantido o equilíbrio entre
eles mesmos.
O Ocidente teve com o Afeganistão a ilusão de reproduzir uma sociedade ocidental num povo que
pura e simplesmente não está preparado para isso
nem fez ainda os passos necessários para compreender os benefícios de outros valores. Foi como se quiséssemos passar um aluno da primária diretamente
para a universidade sem efetuar os graus intermediários para amadurecimento pessoal e do próprio
conhecimento. Os valores de liberdade individual
necessitam de que a sua população esteja motivada

e com força de vontade para os implementar. Forçá-los a algo que não estão preparados é uma violência,
e claro, à primeira oportunidade todo o processo é
revertido como se nada tivesse passado. Naturalmente que aquele povo, seguindo o seu instinto de
sobrevivência opta por uma das duas situações: ou
aceita passivamente a regência dos talibans, naquilo
que já conhecem e que não lhes traz grande transtorno; ou opta pelo risco de saírem para usufruírem
das oportunidades que a presença americana lhes revelou. Há uma terceira hipótese: lutarem por desenvolver o seu país e a sua população em outros moldes
de desenvolvimento, mas para isso precisam de eles
mesmos, ancorados na sua vontade de mudar para
melhor, atuarem no seu país e junto dos seus líderes.
Esta é a grande lição que devemos aprender, não cair
na ilusão de que quando mudamos as instituições,
mudamos o povo. Não! É a população que muda as
instituições para servir aos seus propósitos, e somente quando a população aceita a mudança é que esta se
torna permanente e consolidada.
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António Cabral novo administrador para a ONU
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

H

á oportunidades
que não podemos dizer não...
e, esta é uma delas. É triste mas é uma
realidade. Nos últimos tempos tivemos notícia sobre um advogado de
Montreal que foi para uma missão
pelas Nações Unidas na África. O que
ele vai fazer?
O Sr. António Cabral, muito bem conhecido na comunidade foi nomeado
Gerente do Programa Sénior da ONU
de setembro até meados de dezembro.
“Estou muito entusiasmado com este
imenso desafio que me espera em Moçambique”, disse na altura da sua nomeação.
A sua missão será ajudar as autoridades políticas de Moçambique a gerir a
crise humanitária e de segurança no
norte do país.
“É uma oportunidade de ouro ser capaz de fazer uma diferença real na vida
de quase 800 000 pessoas, incluindo
crianças que foram deslocadas para o
sul, perto de Pemba”, disse ele.
Com sede em Pemba, na província de
Cabo Delgado, o advogado vai ajudar a
Agência Nacional de Desenvolvimento
Integrado do Norte a gerir os vários
desafios. Me. Cabral poderá aplicar os

seus conhecimentos de direito internacional.
Intitulado "Projecto de Recuperação
da Crise do Norte de Moçambique",
este projecto visa melhorar o acesso a
serviços básicos e oportunidades económicas para pessoas deslocadas internamente e comunidades anfitriãs
em áreas específicas no norte de Moçambique.

QUEM É ELE ?
Membro da Ordem dos Advogados de
Quebec desde 2007, ele fundou sua própria empresa chamada Cabral Avocats

Inc. em 2011.
O advogado pratica o direito penal.
Durante sua carreira, ele trabalhou
como diretor da coordenação técnica
do programa de apoio à justiça na Organização Internacional da Francofonia
de 2009 a 2011 e embaixador interino
da mesma organização em 2010.
Graças à sua experiência internacional, ele conseguiu exercer a advocacia

da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas de 2004 a 2005
e participar como consultor jurídico do
projeto internacional de advogados se-

niores no Haiti em 2014. Além de ser
nomeado membro honorário da Or-

dem dos Advogados do Haiti, ele participou numa competição internacional
de tribunal em 2000. Graduado em direito pela Universidade de Quebec em
Montreal, obteve o título de mestre em
direito internacional pela Universidade
de Montpellier I (França) em 2002.
Parabéns ao nosso amigo António Cabral e que volta, vamos sentir a sua falta.
Mas, em breve, vamos continuar com
a sua crónica no programa televisivo A
Voz de Montreal.

PUBLICIDADE
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Nem tudo mudou
TONY SARAGOÇA
admin@avoz.ca
jornalista em Laval

No entanto, não podemos nem devemos cruzar os braços e nos deixar levar

nhora de Laval : Missa Solene ao meio
dia, seguida da procissão exterior á vol-

por esta vaga péssimista e depressiva e
a prova disso foi precisamente o que se
conseguiu realizar na Missão Nossa Se-

ta da igreja e após a recolha da imagem,
como não é só o espirito que precisa de
alimento, procedeu-se ao saciamento do

H

om e n a g e ou - s e
em Laval no passado Domingo, o
Sr. da Pedra e Nossa Senhora dos Anjos.
Sobre um calor ardente e humido, os
devotos destes dois pilares da nossa religião, bravaram as condições meteorológicas e a ameaça sempre presente da
Covid e, em quantidade bastante impressionante, tendo em conta as restrições sanitárias, demonstraram assim ao
Senhor e sua Mãe, que a Crença e a Fé,
ultrapassam os obtáculos materiais desta vida tão às “avessas” quão terrefiante,
que o mundo já quase há dois anos fui
submetido.
Nada comparado ás tradicionais festas
de outrora e provávelmente nunca mais
seremos testemunhas dessa forma de celebrações, pois tudo indica que mesmo
quando esta pandemia for reduzida a
mais uma das já tantas infecções sazonais, o ser humano tornou de tal modo
frágil este planeta , que já se anteveêm
sérias ameaças de outras pandemias no
futuro.
Não vale a pena fazer investigações,
todos sabemos quem são os verdadeiros
responsáveis.

corpo, de uma maneira bem diferente
daqual estávamos habituados : bifanas ,
frango no churrasco e malassadas para
todos os que sábiamente fizeram as suas
reservações .
Impedidos que estamos de nos assentarmos nas acolhedoras mesas e cadeiras do nosso salão, foi no conforto das
nossas casas que a comida foi consumida, pois tambem nós não escapámos ao
moderno formato “Take out”.
Contámos tambem com a presença do
deputado eleito, M. Guy Ouellette, conselheira de Vimmy sra, Annie Koutrakis
e da sempre gentil e amiga da comunidade sra. Aline Dib.
Sinceros agradecimentos ao sr.Carlos
Palma e esposa,pelo delicioso frango,
confecionado na sua “churrasqueira
ambulante”.
Aguentar 4 a 5 horas com o termómetro nos 40 graus , braseiro de carvão a
centimetros do corpo, como dizem os
franceses “ Faut le faire “Agradecimentos á equipa das “malassadas “ são de
comer e chorar por mais .Quanto ás saborosas bifanas, o “chefe” não falha, mas
modesto como é prefere ficar no anonimato.
Como pudémos constatar, há que fazer ajustamentos e viver com as consequências, mas nem tudo mudou...e
ainda bem.

Planear com antecedência é simples.
Os benefícios são imensos.
Quando planeia com antecedência, pode conceber cada detalhe
da sua própria homenagem final e proteger os seus entes queridos
de sofrimento emocional e encargos financeiros desnecessários.
Quando estiver pronto para começar, os profissionais do Réseau
Dignité estão disponíveis para ajudar.

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
MONTRÉAL

514-342-8000

Uma divisão da Service Corporation International (Canadá) ULC.
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Paula Carvalho directora do Banco Nacional na Beaubien
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

É

dificil imaginar que a vida continua quando tudo está quase parado. Mas devemos continuar a proteger-se e a vacinarem-se para recomeçar a retomar
uma vida normal.
Apesar da perca de dois anos de socialização tenho
o prazer de vos anunciar que a nossa amiga de longa

data Paula Carvalho que já lá vão muitos anos a trabalhar num banco, mudou e agora é directora do Banco
Nacional situado no 2303 Beaubien Este, em Montreal
numa zona onde há muitos portugueses.
Esta "sucursale" foi completamente renovada, e tem

fazer a festa nem celebrar em grande porque, como
todos devem saber, estamos numa época complicada
para isto, mas quando pude, convidei os órgão da comunicação social, e cá estamos,disse Paula Carvalho
com um lindo sorriso.

um estilo único e está na vanguarda da tecnologia. Da
luz até ao aquecimento automático são simplesmente
incrível. Foi informado que esta sucursale era suposto
ser uma pequena renovação, mas, afinal tudo foi reconstruído. E tem uma equipa profisional, dinámica
e jovens que queram dar os seus 150% para os seus
clientes. "Eu estou muito feliz com esta nova aventura,
entrei no Banco Nacional há um ano e meio, não pude

É de salientar que na segunda-feira, dia 23 de agosto
de 2021 às 10h, o banco abriu as suas portas e acho
que este projeto é um dos mais interessante e ambicioso para o Banco Nacional e para os seus clientes.
Sem esquecer o carismático Jeffrey De Sousa que vai
vos servir com o seu dinamismo e o seu lindo sorriso.
Parabéns por esta nova aventura e espero que todos
vão dar um salto para os apoiar.
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MEMORANDUM

Manuel António Pereira
25 DE ABRIL DE 1942 – 25 DE JULHO DE 2021

assou um mês desde que o nosso querido amigo e colega, Manuel
António Pereira, nos deixou.
Reconhecido como um dos pilares históricos da Casa dos Açores do
Quebeque (CAQ), foi uma presença constante na CAQ desde a sua fundação
em 18 de Julho de 1978 e pode-se atestar que é muito difícil separar o Manuel
António da CAQ. Membro do primeiro Conselho de Administração (CA)
eleito por sócios da CAQ em 1991, foi então President do CA entre 1993 e
2000 e por último, Co-Coordinador do Grupo Reviver da CAQ.
Um homem de integridade e convicção, viveu a sua vida com dignidade.
Altruísta, a sua contribuição em prol da cultura Açoriana e da CAQ, merece
a nossa gratidão.
Nas suas próprias palavras, apresentamos a seguir excertos do testemunho
e da recordação do seu tempo como presidente, escritos em 2018 por ocasião
do 40º Aniversário da CAQ.
“Como um dos mais antigos ex-presidentes da Casa dos Açores do Quebeque (CAQ), ainda vivo, gostaria de vos
dar com o escasso tempo que cada um
de nós tem neste dia dedicado aos testemunhos e experiências de ex-dirigentes desta casa, um esboço muito simplificado daquilo que foi a CAQ durante o
tempo que estive mais próximo dela e
de suas decisões.
A Casa dos Açores do Quebeque
fundada em 18 de Julho de 1978, por
Tadeu Rocha, Manuel Contente, Carlos Saldanha, Maria Elvira Saldanha e
Joviano Vaz, com “lettres patentes”, do
Ministère des Corporations du Gouvernement du Québec, funcionou até
Outubro de 1988, com um Conselho de
Administração (CA) provisório, ora no
ex-Clube Micaelense, ora na casa privada de Tadeu Rocha, ou na de Carlos
Saldanha, se a minha memória não me
falha, e também na Predial.
Em 16 de Dezembro de 1990, o CA
provisório organizou uma festa, a primeira da nossa era, no Salão Comunitário da Igreja Portuguesa de Santa
Cruz, com a nossa Fadista Jordelina
Benfeito, acompanhada de Artur Gaipo. Também abrilhantou o serão o conjunto Impacto. O CA provisório na altura era constituído por Tadeu Rocha,
Carlos Saldanha, Joviano Váz, António Bairos, Maria Elvira Saldanha, Ayres
Whytton, Guilherme Cabral e Norberto Aguiar.
Ainda dentro deste quadro administrativo, tivemos em 18 de Maio de 1991,
a presença do Dr. João Bosco Mota Amaral, Presidente do Governo da Região
Autónoma dos Açores, de visita à nossa comunidade, pelas Festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres de Santa Cruz. O Dr. Mota Amaral esteve conosco
até 21 de Maio, tendo embarcado na TAP para Lisboa.
Mais tarde deste ano de 1991, mais precisamente em 18 de Novembro de
1991, a primeira convocação para eleições teve lugar no 4179, rue St. Dominique e do qual saiu o primeiro CA eleito pela massa associativa.
Resultado, Guilherme Cabral, Presidente, António Tavares, Vice Presidente, Manuel António Pereira, Secretário, Benjamim Moniz, Tesoureiro, Carlos
Saldanha, Norberto Aguiar, Alfredo Ponte, Vitor Puím e José Coelho, Administradores.
Sucedeu-se mais um ano com uma administração da qual não fiz parte, e
então em 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 (último ano), fui
membro do CA da CAQ como Presidente e do qual fizeram parte vários
membros como Eduardo Leite, João de Sousa, Luís Arruda, João Reis, Carlos Modesto, João Medeiros, José Paiva, Eduardo Pereira, entre outros que já

foram mencionados prèviamente noutros CAs.
Durante este tempo no qual fui presidente desta casa, com o tempo que nos
foi dado para testemunhar, não teria tempo para relatar as actividades no
qual a CAQ esteve implicada. Precisaria de muito mais tempo e mais memória para relatar todas as atividades que a CAQ esteve implicada durante a
minha presidência.
Destacaria algumas e mais importantes atividades como os vários Torneios
de Golfe da nossa comunidade, em que a CAQ se orgulha de ser o primeiro
organizador de eventos deste género.
Em Outubro de 1997 fundamos o “Rancho Folclórico Ilhas de Encanto”, que
continua em força entre nós, e a representar a CAQ onde quer que estejam.
Um outro acontecimento, na vida da CAQ e que me marcou, pelo lado positivo, e que na altura nos dava mais coragem para continuar a nossa tarefa,
foi a visita do Orfeão Edmundo Machado de Oliveira. Foram noventa e tal
pessoas que, de São Miguel, e passando por
Toronto, e a nosso convite, vieram a Montréal nos dar dois concertos, um em Laval e
o outro em Montréal.
Além da logística que implica a deslocação de quase 100 pessoas, com alimentação, alojamento para aquele fim de semana,
como devem imaginar pensava eu que ia ser
um verdadeiro quebra-cabeças. Mas não,
querem saber que a solidariedade dos nossos sócios, fez com que houve casas de mais
para albergar estes nossos convivas. Grande
experiência.
Entre muitas entidades oficiais do Governo da Região Autónoma dos Açores, sem
desprimor de nenhuma, gostaria de destacar acima de todas os ilustres visitantes dos
quais fomos anfitriões, em 1994 a visita do
Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Alberto R. Madruga da Costa, que nos orgulhou com sua
presença no nosso 16° Aniversário de Fundação. Também é de salientar, em 22 Março
de 1997, a visita e subsequente inauguração
desta sede, da Dra. Alzira Silva, que nos
honrou muito com sua presença. E voltou
a nos honrar em Outubro de 1998. E em
28 de Agosto de 1997, tivemos a primeira
visita do então, Presidente do Governo da
Região Autónoma dos Açores, Carlos César
e sua esposa, entre outras individualidades,
que a nosso convite nos visitou e nos presenteou com um “down payment” para esta nossa sede.
Não podia terminar esta minha intervenção sem, de uma maneira muito aligeirada mas marcante, a importantância da passagem que mais alguém teve
na vida desta casa durante os meus mandatos. Esta pessoa chamava-se Maria
Teresa, minha falecida esposa. Foi ela que durante tantos anos me deu forças
e me encorajou sempre em todos os momentos. MAPereira”
“O mar que nos separa
É a força que nos une
O céu que nos abriga
É o espírito qu’nos reúne !”
Quadra escrita por Manuel António Pereira em 2000 por ocasião do Conselho Mundial das Casas dos Açores em Montreal.
Hoje as mesmas palavras encontram-se gravadas numa placa no Mural das
Memórias na Praça do Emigrante em Ribeira Grande, São Miguel, Açores,
homenageando os Emigrantes Açorianos e representando a Casa dos Açores
do Quebeque.
Obrigado caro amigo, com eterna saudade,
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
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Para quê Semanas de Estudo?

SERVIÇOS CONSULARES

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

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

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
Missão de Nossa Senhora de Fátima

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

CENTROS

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.842.8045
T.: 514.982.0804

CRUZADAS

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. Prefixo (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 musical, em francês). Caprichoso entrelaçamento de figuras geométricas, 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 icónicas 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.

A

s Semanas de Estudo açorianas, iniciadas nos primórdios dos anos sessenta
do século passado, constituem um
verdadeiro marco na vida política e sócio-cultural
do Arquipélago, ao ponto de, passados 60 anos, o
Instituto Açoriano de Cultura as retomar, com a roupagem da mundividência destas ilhas na atualidade,
com o pretenso intuito de refletir sobre a Autonomia
conquistada e o desenvolvimento dos Açores dela
decorrente.
De acordo com a nota pública divulgada pelo Instituto Açoriano de Cultura, sessenta anos depois da realização das primeiras Semanas de Estudo, e quando se
aproxima o cinquentenário do primeiro Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores,
que ocorrerá em 2026, aquele organismo promotor resolve retomar esta iniciativa, para um novo ciclo, com
início no próximo mês de setembro.
Prevê-se que esta reflexão se estenderá pelos próximos cinco anos, precisamente com o propósito de celebrar a realização das Semanas de Estudo e a própria
Autonomia Regional, e o Instituto Açoriano de Cultura volta a realizar a iniciativa que se julga poderá notabilizar-se, tal como nos primeiros anos da sua existência, através da realização, nas três antigas capitais de
distritos, Angra, Ponta Delgada e Horta.
De costas voltadas, vivia-se ou fomentava-se nos ex-distritos um bairrismo exacerbado, ao ponto do Primeiro Congresso Açoriano se ter realizado em Lisboa,
para ultrapassar as quezílias entre ilhas, pelo que os
visionários das Semanas de Estudo pretendiam tentar
dar à cultura açoriana uma fundamentação unificadora nos seus vários sectores e nas diversas ilhas em que
o arquipélago estava dividido. Foram, como tal, as primeiras realizações culturais em território açoriano que
envolveram todos os sectores e três distritos insulares.
A vida nas ilhas estava marcada pela hemorragia da
emigração, em resultado das dificuldades económicas
que enfrentavam as populações das várias ilhas, em
que as famílias procuravam a todo o custo a sobrevivência económica. O Estado via com bons olhos a
saída maciça da sua população já que minimiza as situações de pobreza e as consequentes tensões sociais e

possibilitam a entrada de fluxos financeiros.
Entre 1950 e 1970 saíram do arquipélago 112 483 pessoas, a um ritmo anual de 5 624, tendo emigrado, na
década de sessenta 67%, a um ritmo anual de 7 512
indivíduos. Os anos mais marcantes deste fluxo foram,
sem dúvida, os de 1966 a 1969, com um volume acima
dos dez mil, atingindo-se, nesse último ano, o valor
máximo do século – 13 125 emigrantes.
A emigração nos Açores, com uma média de 7 256 e
de 7 556 emigrantes ao ano, respetivamente nas décadas de sessenta e de setenta, foi a principal responsável
pelo decréscimo populacional então verificado. Depois
de 1969, o volume baixou ligeiramente, embora com
valores bastante elevados, para aumentar novamente
em 1974, atingindo-se o número de 12 400 emigrantes.
Foi neste ambiente de hemorragia populacional que
apareceram as Semanas de Estudo, das quais nasceram
muitas das ideias que estiveram na génese da Região
Autónoma dos Açores e das suas instituições políticas,
como é exemplo a criação da Universidade dos Açores,
com sede em Ponta Delgada, mas com polos na Terceira e Faial, indo ao encontro da aproximação de todas
as ilhas e se ultrapassarem os bairrismos doentios.
As consequências da emigração são muito claras e
ainda hoje se fazem sentir com grande intensidade,
que não só para o passado como para anos muito recentes. Eles influenciaram de um modo decisivo não
só o declínio acentuado da população, especialmente
significativo em algumas ilhas, como uma maior concentração da população nas duas maiores ilhas – S.
Miguel e Terceira. Por outro lado, tal como se constata
nos dados provisórios do recenseamento da população de 2021, as ilhas estão a assistir a um envelhecimento precoce, especialmente acentuado nas ilhas de
menor dimensão, com um decréscimo acentuado da
natalidade. Considero assim, que ao assinalarmos os
60 anos das Semanas de Estudo, se aprofunde a temática do envelhecimento da população e se analise as possíveis soluções para estancar este problema e, tal como
já abordei numa das minhas recentes crónicas, existem
alguns caminhos passíveis de serem percorridos, em
ordem a que se encontre um rumo para viabilizarmos
o futuro dos Açores.
As Semanas de Estudo Açorianas não foram bem encaradas pelas autoridades da época, mas foram seguramente autênticas pedradas no charco no ambiente
social, cultural e político da altura. Esperamos que voltem a cumprir o seu papel.

Rua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, Portugal
TEL.: +351 296 470 758 | EMAIL: AEAZORES@GMAIL.COM
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Painéis solares residenciais
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot. com

N

o artigo "Atravessaram o Rubicão", abordei superficiamente os fracassos da equipe
econômica liderada por aquele que o Baby
Sauro chamaria "não é o Meirelles". Com uma inflação assustadora, puxada pelos aumentos do diesel e
da gasolina, 51% e 40% respectivamente, neste ano,
justo agora que temos um "governo honesto", não é
excelentíssimo? E se não bastasse a crise sanitária que
os pensadores ministeriais calcularam que haveria
800 mortes, mas chegaremos a 800 mil mortos, com
a passividade de políticos e povo, ainda teremos em
dezembro uma gravíssima crise energética.
Da mesma forma que a Covid-19 é uma doença evitável com custo altíssimo por causa da incompetência

Coisas do corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

E

stou acabando as férias que
foram bem merecidas, eu
mais a minha conversada, por
causa do malesinho, não fomos prá
lado nenhum especial, a não ser umas voltinhas de
mota sempre perto de Montreal e uns trabalhinhos a
roda do duplex, não passou disto.
O problema aqui no Quebeque é que as pontes estão
fechadas durante o fim-de-semana, uma delas novinha em folha prá trabalhos que nunca mais acaba. Se
tivéssemos os mesmos engenheiros que os governos
contractam, estávamos sempre em obras em casa...
imaginem. Mas sempre encontre os meus leitores, que
como já vos disse veem com enredos, e com nomes e
tudo. A coisa é de tal maneira que fico de boca a banda
com as coisas que me dizem, mas não posso escrever...
a censura. E, implica gente boa com eu... que também
devem falar “poderix” nas minhas costas, mas nada
disto tenho eu o controlo.
Mas, minha sobrinha neta Gertude, que mora na
Napoleon contou-me que foi fazer umas comprinhas
nas lojas do plateau, portuguesas claro, ela jura pelas
almas do purgatório que sempre que pode compra nos
portugueses, dizia-me ela que numa das suas saídas vi
amigas e amigos de fora de Montreal que se queram
consolar a boca teem que vir comprar umas chouriças,
morcelas e uns terminos pra fazer um cozido a portuguesa, como ela me disse, que viu ela uns conhecidos
seus de Santa Maria com um asseadíssimo jantar de
porco, ela não diz nomes porque não é mulher de se
meter na vida de ninguém, e eu também não quero
meter nomes prá não me apoquentar. Disse-me a Gertude que não falta gente que estão sempre chorando
pra comer do bom e pagar pouco, diz-me ela...
Não ponhas isto no jornal, mas a qualidade tem que
ser paga. Se não vá as grandes lojas e pede uma dúzia
de papos-secos e uma tijela de pé torresmo, ou um bocado de queijo de São Jorge a ver se sais de lá aviado.
Outra coisa que eu e a conversada achamos lindo foi
entrar numa loja pedir algo e não haver e a própria empregada te indicar onde podes encontrar e te mostrar o
caminho... muito apreciado, por mesmo se estávamos
na Mont-Royal e a dita loja era na Saint Denis e Laurier. Era uns remédios caseiros prá nossa Rita, a cadela de Fila de São Miguel, que como os seres humanos
com a idade vá ficando com uns malezinhos por aqui e
acola, e quando a gente gostas destes bichinhos, quem
tem animais vá compreender, tudo se faz pra que eles
estejam bem e confortáveis.

inacreditável, o mesmo acontece com a crise energética
que é por causa da crise hídrica, que no Brasil é causada
pela morte das nascentes pela ganância dos agricultores e pela estupidez dos fiscais do poder público e pela
destruição dos rios aéreos da Amazônia. Cada milhão
de árvores centenárias cortadas causa redução significativa de abastecimento aéreo de água para as regiões
brasileiras do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A equipe
incompetente só pensa em termelétrica, quando deveria considerar outras opções que não exigem grandes
investimentos governamentais, como a cogeração das
usinas de álcool e açúcar. Só o Estado de São Paulo
tem 400 usinas que podem gerar eletricidade usando o
bagaço da cana, um potencial de mais de 12 GW. Isso
equivale a nove usinas nucleares do tipo Angra 2. E a
geração dessa energia ocorre no período da seca... O
que acontece com a mente inepta de nossos políticos?
Outra solução é a instalação de sistemas solares em
residências e pequenas empresas, potencial gigantesco,
mas que necessita de financiamento. Um sistema de
geração on-grid de 1,8 kW custa R$ 7 mil reais. Se o

CRÓNICAS
governo usar os bancos federais para financiar 10 mil
sistemas por dia nos próximos 100 dias, teremos um
milhão de sistemas instalados, ou 1,8 GWpico instalados. Como cada sistema gera 63% (segundo minha
simulação) no máximo em dias ensolarados, teremos
um potencial de geração de pouco mais de 1 GW por
12 horas. Eu ia patentear, mas desisti, um projeto para
aproveitar melhor os inversores. Daqueles R$ 7 mil, um
inversor on grid custa mais de R$ 3 mil, assim, com menos de R$ 4 mil a mais, instala-se o dobro de coletores
aumentando a coleta para 95% (na minha simulação),
ou seja, 50% a mais de energia elétrica daquele sistema.
O projeto é simples, basta dispor cada duas placas a
formar um prisma regular, com ângulo interno de 60º.
Essa disposição vai gerar 100% de potência às 8h (só
painel leste), 12h (metade do painel leste e metade do
painel oeste) e 16h (só painel oeste). Não custa lembrar
que o cosseno de 60 graus é 0,5. É muito interessante
colocar os bancos oficiais para atuarem nessa área de
financiamento de sistemas solares, mas ainda poderiam
incentivar e administrar consórcios. E não nos esqueçamos dos impostos federais e estaduais que impactam
os custos, um serviço de articulação para senadores e
deputados federais e estaduais.

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Mercearias

Renovações

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

SUDOKU

2 3
5

JOSÉ SILVA

ALGARVE

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RBQ: 5599469301

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

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

Restaurante

2

5

9 7

5
8

3

4
6

4057 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

1 8

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

3
3
9 7

O que 17 alentejanos estão a fazer em frente ao cinema?
À espera de chegar mais um porque o filme é para maiores de 18.
969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

assure-toi.ca
SEGUROS

Doença Grave
Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA

Notários

- Reforma - Investimentos
- REER-CELI

61 anos ao
serviço dos
nossos leitores
e clientes

Contabilista

4

9

ANEDOTAS
EMPREGOS

Monumentos

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

7 5

2 3

PAULO F.
GONÇALVES
T.: 514 884.0522

Quanto é que custa 1 quilo de carne?
– Acém euros.
Como é que o Batman dorme?
De Bruce.
O Walkman disse à Walkwoman:
– Querida, não podemos ter filhos.
– Porquê?
– Porque o meu som é estéreo.
Como se chama um cão sem perna?
– Não se preocupe ele não vem.
Porque a mata é virgem?
– Porque o vento é fresco.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Padaria

4242 Boul. St-Laurent #201

Jaquinzinhos Fritos à moda dos Açores

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Importador

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

T.: 514.668.6281

61 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes

INGREDIENTES:
• peixinhos miúdos - tipo carapaus, etc., acabados de pescar, limpos e arranjados
• farinha de milho amarela
• sal
• óleo para fritar, de boa qualidade - amendoim, girassol...
• sumo de limão - opcional
• batatas-doces cozidas - ou
assadas na brasa, para acompanhar
• pão de milho para acompanhar

PREPARAÇÃO:

•

Temperar os peixinhos com sal e deixar repousar durante aproximadamente 20 minutes.

•
•

Numa fritadeira, aquecer bastante óleo a 175ºC.

•

Fritar os peixinhos - proceder em várias vezes para que a temperatura do
óleo não baixe - até se apresentarem dourados e crocantes.

•
•
•

Escorrer muito bem sobre papel absorvente.

Passar os peixinhos um por um em farinha de milho. Sacudir ligeiramente
para eliminar o excesso de farinha.

Aromatizar eventualmente com umas gotas de sumo de limão.
Servir de seguida, acompanhando com batata-doce cozida com a pele ou assada na brasa em alumínio alimentar e fatias finas de broa de milho.

ANUNCIOS

LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI LE 24 AOÛT, 2021 | 11

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

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

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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros 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

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

NATALIA DA SILVA LOPES
1929 – 2021

Faleceu em Montreal no dia
20 agosto de 2021 com 92
anos a senhora Natalia da
Silva Lopes, natural da vila
de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos Zelia, Gabriela (Paul), Beatrice
(Tony) e Tony (Zelia). Netos
Frank (Lise), bisnetos/as
Elena, Richard (Estefania),
Nathalie, Michael (Camille),
Brenda (Marco) e Kevin. Irmão António Lope (Isabel)
e muitos sobrinhos/as, primos/as assim como familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Magnus Poirier
6825 rua Sherbrooke este.
www.magnuspoirier.com
514-277-7778
Natalia Sousa
O velório terá lugar terça-feira 31 de agosto de 2021
das 15h às 19h. O funeral terá lugar quarta-feira 1 de
setembro de 2021 às 13h na igreja Santa Cruz e será
sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal
n Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Entre em contato com Elyse no 450-659-9661 #224
Envie o seu currículo: rhumaines@locweld.com
Visite o nosso site: Locweld.com/emplois
Companhia de paisagismo precisa de homens
para trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra
com experiência, e, também uma pessoa para assistir nestas tarefas. Salário segundo experiência.
514-240-1535 | 514-913-5430
A AGENCIA VIAGENS ALGARVE PROCURA
UM CONSELHEIRO EM VIAGENS COM
UM MINIMO DE 3 ANOS DE
EXPERIENCIA NO TURISMO.
ENVIAR O CV POR EMAIL
SERVICESPLUS@BELLNET.CA
PRECISA-SE DE EMPREGADOS EM PAVÉ-UNI,
CIMENTO, EXCAVAÇÃO MUROS ET RELVA.
ANTÓNIO: 514-977-7173

Eduino
Martins

Pedro
Alves

EMPREGOS
EMPREGOS

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, principalmente dos
sistemas operacionais Word e Excel.
Tel : 514-892-4788
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

Antoine: 514-688-1015

†

VENDE-SE
EMPREGOS

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

EDUARDO DE SOUSA
1945 – 2021

Faleceu em Montreal no dia 19 agosto de 2021 com
76 anos o senhor Eduardo de Sousa, natural da Conceição, cidade de Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
Esposa da já falecida Beatriz dos Santos Branco.
Deixa na dor seus filhos Steve (Vera Franco) e Michael,
sua irmã Filomena (Simão Balança), sobrinhos e sobrinhas, primos e primas assim como familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar quarta-feira 25 de agosto de 2021
das 14h às 17h e das 19 às 21h, (limit de 50 pessoas ao
mesmo tempo no salão está em vigor). O funeral terá
lugar quinta-feira 26 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.

†

ALUGA-SE
EMPREGOS

O Piri Piri está a procura de empregados para dois restaurantes. Na
Masson e em Hochelaga grelhadores/cozinheiros à tempo inteiro
Super bom salário e gorjetas bastante interessantes $$$.

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

Situado em
CANDIAC
Fabricante de torres de eletricidade há 74 anos!

UMA ESCOLHA CERTA

MARIA DA GLORIA
CORDEIRO TAVARES
1934-2021

Faleceu em Montréal, no
dia 22 de agosto de 2021,
com 86 anos de idade,
senhora Maria da Gloria
Cordeiro espoa da jà falecido Abilio Jacinto Tavares,
natural de Feteiras do Sul,
São Miguel, Açores, Portugal.
Deixa na dor sua filha
Celina (jà falecido Hermano Janeiro), seu neto
Samuel(Maria Elisa), sua
neta Megan (Michael), sua
irmã Feleciana Raposo, familiares e amigos.
Serviços fúnebres :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório tera lugar quinta-feira 26 de agosto de 2021
das 18h às 21h, o funeral terá lugar sexta-feira 27 de
agosto de 2021 às 10h na igreja Santa Cruz e será sepultada em cripta no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

EMPREGOS
EMPREGOS

Companhia em paisagismo está a
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.

514-242-7649

CRÓNICA

12 | A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2021

A Derrota De Uma Estratégia
HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

S

ó hoje consegui
reunir
forças
para voltar a escrever, por acaso depois daquela urticária em mim gerada
pela vacinação. A verdade é que me
surgiu o que parece ser uma inflamação nas articulações, mas que bem poderá ser uma consequência de assistir
a muitos dos noticiários, e outros programas, acompanhando a minha mulher, deitado sobre a cama, com a cabeça apoiada na almofada, esta encostada
ao espaldar da cama. Um pequenino
inferno, mormente quando se aproxima o noticiário da hora do jantar.
Desta vez vou tentar escrever alguma coisa sobre o descalabro dos Estados Unidos no Afeganistão – a OTAN
não passa do braço militar dos Estados
Unidos na Europa –, salientando desde
já que na minha boa e ampla biblioteca existe quase nada sobre o tema. O
que sei resulta do acompanhamento da
grande comunicação social, sobretudo
na sequência da saída da extinta União
Soviética do Afeganistão.
Se o leitor se determinar a estudar o
Afeganistão, poderá fazê-lo, sem mais,
através do Google, usando a Wikipédia.
Fornece um quadro impressionista, mas
que ajuda muito à perceção do que ali se
está a passar. E depois, também convém
conhecer o modo de atuar dos Estados
Unidos, essencialmente baseado na força e numa enorme ignorância das coisas.
Sendo assim, penso que bastará olhar
para o Afeganistão ao longo do século
passado.
01 – O Afeganistão constitui-se num
mosaico de dezenas de tribos, variadas
interpretações do Corão, mas essencialmente islâmico. Objetivamente, não
existe um verdadeiro Estado Afegão, e
muito menos uma nação, o que desde
logo nos mostra o extremo estado de
atraso civilizacional em que este território ainda se encontra nos dias de hoje.
02 – Quem quer que pretenda intervir
politicamente no Afeganistão terá de ter

em conta a anterior realidade, que deve
estar materializada num possível texto
constitucional, através de uma instituição de soberania adequada à representação daquela realidade multicultural.
03 – Em 1926, o Afeganistão se tornou
uma monarquia, liderada por Amanulá
Cã, mas tal realidade nunca deverá ter
conseguido o apaziguamento das tensões intertribais, nem terá produzido
uma interpretação consensual do contido no Corão.
04 – Em 1973, o rei Zair, então na liderança do país, foi derrubado, nascendo,
uma dita república, mas suportada, naturalmente, num só partido.
05 – Nestas circunstâncias, e tendo pre-

a localizar tropas soviéticas móveis, ou
mesmo fixas, que se viram fustigadas de
um modo difícil de aceitar. Foi a realidade vivida durante a década de 1980.
09 – Os mujahidins foram o início dos
atuais taliban. Além do mais, foram sendo alimentados, no plano psicológico e
cultural, na base de que o comunismo
soviético pretendia desfazer os valores
corânicos, o que não era verdadeiro nem
falso. Todavia, foi fácil e acefalamente
deglutido pelos mujahidins (taliban).
10 – Quando o poder político soviético
se determinou a deixar o Afeganistão,
fê-lo em segurança, deixando no poder,
em Cabul, um Governo socialista, laico,
sem recusar os valores primaciais corâ-

liban iniciaram uma grande ofensiva,
fortemente generalizada, e em poucos
meses dominaram a maioria dos distritos do país. E em agosto, como se tem
visto, entraram em Cabul, completando
o colapso da dita república afegã.
16 – A estratégia dos Estados Unidos,
gizada desde o início, acabou por se
transformar numa estratégia de derrota,
ficando para História dos Estados Unidos a completa trapalhada e desgraça
humanitária em que se tornou a saída
deste país do território afegão. Começaram por ficar 3000, depois somaram-lhes mais 2000, e de seguida mais 1000.
E fala-se já que um outro milhar terá já
chegado. Um verdadeiro baralhar e dar

sente o tempo de então, um tal cenário
facilmente seria compreendido como
uma porta para o surgimento de um
Estado socialista. E foi o que se deu em
1978. Após um novo golpe de Estado, o
Afeganistão tornou-se um Estado socialista.
06 – O Ocidente – os Estados Unidos,
portanto – de pronto se deitou a criar,
clandestinamente, todo o tipo de ações
destinadas a enfraquecer a governação
assim em vigor.
07 – Perante a incapacidade do Governo Socialista do Afeganistão debelar as
perturbações criadas pelos insurgentes
do tempo, o Governo solicitou o apoio
militar da União Soviética, o que levou
à entrada das tropas deste país no Afeganistão.
08 – A partir do Paquistão, e com o
consentimento dúplice deste, os Estados
Unidos deitaram-se a criar e a armar os
designados mujahidins, ajudando-os

nicos, e que foi liderado por Nagi Bulah
durantes três anos. Uma governação
que acabou por sucumbir, acreditando
numa concertação possível com os taliban. O problema é que a manipulação
psicológica operada pelos Estados Unidos fora muito profunda.
11 – Num ápice, porém, os taliban
foram votados a si mesmos, completamente abandonados pelos Estados Unidos, acabando por se tornar sensíveis,
mesmo amigos, da nascida Al Qaeda,
onde pontificava Ossama bin Laden.
Compreenderam, deste modo, como os
Estados Unidos eram uma força desleal,
que simplesmente os havia utilizado na
sua luta contra a União Soviética.
12 – Em 1996, a maior parte do país
havia sido tomada por fundamentalistas
taliban, que estabeleceram um regime
totalitário e religiosamente radical. Este
grupo só foi desalojado do poder na sequência da invasão dos Estados Unidos,
depois dos atentados de 11 de Setembro.
13 – Todavia, os taliban mantiveram o
controle e a influência sobre boa parte
do Afeganistão, especialmente nas zonas
rurais e montanhosas. A verdade é que
nunca entregaram Ossama bin Laden.
14 – A guerra civil continuou no Afeganistão, agora entre o novo Governo
afegão e os insurgentes taliban, no que
resultou em mais de 150 mil mortos,
atrocidades, atentados terroristas, torturas, sequestros e assassinatos. Como
a nova república afegã dependia imensamente da ajuda económica e militar
dos Estados Unidos, quando estes começaram a sua retirada, em 2020, o dito
exército afegão entrou em colapso e o
governo central começou a ruir.
15 – Em maio do presente ano, os ta-

de novo, mas que nos mostra uma realidade simples: Joe Biden não está à altura de conduzir a política dos Estados
Unidos numa situação minimamente
complexa.
Convém aqui recordar o encontro de
Salazar com George Ball, em Lisboa,
onde este sugeriu a garantia pública de
um prazo para deixar as antigas províncias ultramarinas, como 10 anos, por
exemplo. Bom, Salazar, sempre sem dizer palavra, despediu-se com a garantia
de pensar sobre o que ouvira. A verdade
é que a ponderação política de Salazar
não era a de Biden, percebendo aquele, facilmente, que um tal ato simbólico
criaria, de pronto, um enfraquecimento
geral no País e em todo o investimento
estrangeiro. Os acontecimentos históricos, naturalmente, acelerar-se-iam e de
um modo incontrolável. Precisamente
o que se viu na sequência dos acordos
de Paris com o Vietname e agora com o
Afeganistão. E foi por isso que George
Bush tanto se esforçou, naqueles quatro
dias fulcrais, em conseguir que a grande
comunicação social não abordasse o que
se estava a passar na China, porque com
os estudantes a chegar ao poder, nunca
se saberia prever minimamente o futuro.
Convém ler, como já tenho referido, SEMENTES DE FOGO, de Gordon Thomas... Enfim, está aí bem à vista a objetiva falta de capacidade política de Joe
Biden. Mas há um dado sobre que quase
não se tem falado: Joe Biden, um democrata, está a preparar-se para uma guerra, com a China ou com a Rússia, pelo
que precisa de tropas aptas a entrar em
ação... Esta saída desnorteada foi também uma consequência desta realidade.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Mágico, que
significa Habilidade. Amor: Com os nossos
pensamentos e palavras criamos o mundo em que
vivemos, aproveite esta fase para renovar a sua
vida. Saúde: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro:
Cuidado com investimentos. Saiba gerir os seus recursos
com habilidade. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
TOURO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa
Poder. Amor: Seja mais seletivo nas suas amizades.
Plante boas sementes na sua vida, saiba rodear-se
de pessoas que lhe fazem bem. Saúde: Problemas
de rouquidão e dores de garganta. Proteja-a. Dinheiro: Seja
determinado no seu trabalho, tem o poder de alcançar as
suas metas. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39
GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada. Amor: O amor
atravessa uma fase de renovação. Uma viagem a
dois contribuirá para fortalecer a união. Saúde: Mantenha o
seu corpo bem hidratado. Dinheiro: Período pouco favorável
para correr riscos. Jogue pelo seguro.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

As Romarias Quaresmais na
Identidade e Cultura Regional
dos Açores
PAULO CÉSAR FRÓES BULHÕES
Doutoramento em Literaturas
e Culturas Insulares

A

identidade açoriana é marcada pelas referências e pela
história dos Açores, fruto da
insularidade e das tradições locais.
Tal como refere Cordeiro (1995), há um conjunto
de fatores que influenciam a identidade do povo
dos Açores que assentam na própria linguagem,
nas condições geográficas e socioeconómicas, bem
como nas marcas culturais deixadas ao longo da
história. Desta forma, constrói-se a consciencialização da identidade do açoriano, potenciada pelas
inúmeras vivências e interações culturais e sociais.
A constituição dos grupos culturais e religiosos,
como exemplo os grupos de romeiros de São Miguel,
surge da necessidade de se transmitir às gerações
vindouras os seus ensinamentos, preservando a sua
identidade (Fidalgo, 1995), sendo uma tradição que
é marcada pela passagem da mensagem de pais para
filhos (herança cultural).
As romarias quaresmais podem ser consideradas
como fazendo parte da identidade e da cultura regional, uma vez que representam o povo açoriano, na
sua forma de estar, ser, interagir e manifestar a sua
fé, recebendo influência da açorianidade, nomeadamente à ligação às suas raízes e valores (Nemésio,
1932).
Deste modo, carateriza-se como sendo uma tradição singular e secular, contextualizada numa realidade rodeada de mar (ilha) e no isolamento típico dos
insulares.
O seu impacto é notório pela devoção que velhos
e novos sentem, envolvendo homens e mulheres, de
todas as classes sociais. A prática das romarias qua-

CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Copas,
que significa Amor. Amor: Deixe que os outros
se aproximem de si. Olhe tudo com amor, assim
a vida será uma festa! Saúde: A sua saúde é o espelho
das suas emoções. Procure ser mais otimista, e terá
maior estabilidade. Dinheiro: Boa altura para fazer novas
aprendizagens. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Pode ter
dificuldade em fazer-se ouvir. Saiba moderar os
conflitos com diplomacia. Saúde: Faça caminhadas, está a
precisar de se movimentar mais. Dinheiro: Conte com alguns
obstáculos que terá de vencer para fazer valer os seus pontos
de vista. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

resmais em São Miguel pressupõe sacrifício e devoção, associando-se com o escuro dos xailes e das
vozes graves do cântico da Avé Maria, que entoam
por todas as aldeias, vilas e cidades (Bettencourt da
Câmara, 1985; Carreiro da Costa, 1964).

VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: Não se mantenha preso
a mágoas nem a desilusões. Cuide do seu coração
e esteja disponível para novas emoções. Saúde: Evite
a rotina. Faça algo diferente, está a precisar de novos
estímulos. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Na tradição dos romeiros verifica-se que se tem
mantido algumas semelhanças aos primórdios, contudo, as diferenças também são significativas, desde
o vestuário, o roteiro e os cânticos, salientando-se
que o que se mantém de mais comum ao longo dos
séculos é a fé. Segundo Pires (2013), tais mudanças
fazem parte do processo histórico dos fenómenos
identitários.

BALANÇA: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Poderá começar
uma nova amizade ou um novo relacionamento.
Saúde: Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Boa
capacidade de resolução de conflitos e gestão de recursos.
Mantenha-se atento.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

A componente afetiva da romaria constitui o conceito de identidade, o que consegue ir além da própria cultura onde as romarias são parte integrante
(Almeida, 1995), desta forma, poder-se-á dizer que a
dimensão identitária da romaria conseguirá ser sentida apenas por alguns, e não por todos, ao contrário
da componente cultural, que integra a cultura regional açoriana.

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas,
que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê a mão
a quem precisa de si. A união vai trazer-lhe uma
confiança renovada em si próprio e na vida. Saúde: Faça
exercícios de relaxamento para descontrair ao fim do dia.
Dinheiro: Não se distraia. Mantenha a concentração nas
suas tarefas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Procure manter-se
calmo. As respostas que procura acabarão por vir até
si. Saúde: Tendência para problemas a nível cardíaco, previnaos através da alimentação e da vigilância médica. Dinheiro:
Seja prudente e responsável. Mantenha a contenção a nível
financeiro. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Força, que
Hall (2007) acrescenta que a construção da identisignifica Força, Domínio. Amor: A sua auto-estima
dade surge através da cultura, o que possibilita dotar
está mais fortalecida e isso vai dar-lhe a coragem de
que precisa para ir ao encontro do que o seu coração lhe
o indivíduo de diferentes significações.
pede. Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis. Dinheiro:

Neste sentido, o romeiro procura o reconhecimento Conseguirá resolver de forma muito eficaz qualquer
dos significados transmitidos pelos símbolos, crenças problema, o que será notado pelos seus superiores.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
ou pela própria figura do romeiro (imagem de Jesus
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que
Cristo), sabendo interpretá-los à luz das referências
significa Principio do Amor, Grande Alegria. Amor:
culturais trazidas pela história e memória coletiva.
A vida em família será feliz e vai dar-lhe alento
para tudo o resto. Saúde: Não esforce as suas pernas.
As romarias quaresmais apresentam elementos da Tendência para inflemações musculares. Dinheiro: Seja
identidade açoriana, integrando-se na cultura regio- alegre e otimista, enquanto trabalha: a sua atitude fará toda
diferença no seu desempenho.
nal, pela sua dimensão, expressividade e impacto nos aNúmeros
da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Açores.
PEIXES: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,

Para que haja a sua compreensão é fundamental
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao
que as outras pessoas dizem. Concentre-se apenas
uma reflexão, entendimento e contextualização das
naquilo que você sente. Saúde: Tendência para dores de
características e especificidades da ilha e das suas costas. Melhore a sua postura. Dinheiro: Possível aumento
de responsabilidades. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
gentes.
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FC PORTO: LUIS DÍAZ DESPERTA
INTERESSE NA PREMIER LEAGUE
Luis Díaz tem sido alvo de interesse e análise de clubes da Premier League. O Maisfutebol apurou que Chelsea e Tottenham estão
neste momento de olho no extremo colomrancisco Costa foi o único jogador português res alemães, que se sagraram campeões europeus, dois
biano e, inclusivamente, já discutem a possieleito para o sete ideal do
croatas, finalistas vencidos, um sueco e um
bilidade de avançarem com ofertas.
Europeu
de
sub-19
que
espanhol.
A dupla de Londres passou a observar o
decorreu
na
Croácia
e
no
qual
Sete ideal do Europeu:
dossier com mais atenção depois de o jogaGuarda-redes: David Spath (Alemanha)
dor ganhar grande destaque e dividir o posto a seleção de Portugal terminou
no
sexto
lugar.
Ponta esquerda: Ivan Barbic (Croácia)
de goleador da última edição da Copa AmériKiko
Costa,
que
neste
verão
Lateral esquerdo: Elliot Stenmalm (Suécia)
ca com o craque argentino Lionel Messi: amtrocou
o
FC
Porto
pelo
Sporting,
Central: Mitja Janc (Croácia)
bos anotaram quatro golos.

Pérola que o Sporting ‘roubou’ ao
FC Porto no sete ideal do Euro sub-19

F

Uma possível venda de Díaz passou a
ganhar mais força nos bastidores após os
representantes do extremo de 24 anos viajarem para a Europa, onde estão desde a
semana passada. Já estiveram em Portugal,
passaram por Espanha e agora estão a caminho de
Inglaterra.
Luis Díaz é uma
das principais referências dos dragões no arranque
desta época, tendo
sido titular nos três
primeiros jogos na
Liga (contra Belenenses, Famalicão e Marítimo). O internacional colombiano tem contrato até junho de
2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões
de euros. O FC Porto, recorde-se, é dono de
80 por cento do passe de Luis Díaz, que custou 7,2 milhões de euros em 2019.

acompanhando o pai, Ricardo
Costa, e o irmão, Martim Costa,
na mudança do Dragão para Alvalade foi considerado o melhor
ponta direita da competição. O
sete ideal conta com dois jogado-

Lateral direito: Renars Uscins (Alemanha)
Ponta direita: Francisco Costa (Portugal)
Pivô: Javier Rodriguez (Espanha)
Melhor defensor: Miroslav Obradovic
(Croácia)
MVP: Mitja Janc (Croácia)

Ciclismo: Rui Costa renova com a UAE Emirates

O

ciclista Rui Costa renovou contrato com
a equipa da UAE Emirates. O acordo foi
anunciado em comunicado pela própria
equipa, na manhã desta segunda-feira.
«O Rui Costa enfrentou um novo
desafio na sua longa e bem-sucedida carreira. O Rui é um antigo
campeão do mundo e tem alcançado grandes resultados, pelo que
ver converter esse talento e experiência no apoio à equipa e a um
líder como o Tadej Pogacar, como
fez no Tour, no qual teve um papel
importante, sabemos que podemos confiar nele», disse
o diretor da equipa, Joxean Fernández ‘Matxín’.
Rui Costa, de 34 anos, chegou à UAE Emirates em

2017, depois de ter passado por Lampre-Merida, Movistar, Caisse d'Epargne e Benfica, tendo conquistado o
título mundial de fundo em 2013, três edições da Volta
à Suíça, em 2012, 2013 e 2014, e a Volta a Abu Dhabi
em 2017, além de três vitórias
em etapas da Volta a França.
No mesmo comunicado, a
equipa garantiu que conta com
os irmãos portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira, anunciou
a contratação de João Almeida,
da Deceuninck-Quickstep, para
as próximas cinco temporadas, e
confirmou as renovações com Fernando Gaviria, Alessandro Covi e Jan Polanc.

DESPORTO
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P. FERREIRA 1-3 ESTORIL

Ressaca inglesa na Mata Real

D

epois da façanha de vencer o Tottenham, o
Paços voltou à Mata Real e perdeu-se.
Ressaca inglesa? Também.
A verdade é que a equipa de Jorge Simão encontrou
um Estoril cheio de personalidade e a mostrar ao que
vinha desde cedo.
A equipa de Bruno Pinheiro não joga com complexo de recém-promovido. Chega a casa do adversário e
discute o jogo.

Foi assim neste final de tarde/noite em Paços, onde a
equipa da casa até começou a vencer.
À passagem da meia-hora de jogo, Antunes descobriu com um cruzamento rasteiro Juan Delgado, que
se estreou a marcar pelos pacenses.
Em vantagem, a equipa de Jorge Simão não soube,
porém, gerir. Foi expectante em boa parte do jogo e
desperdiçou algumas oportunidades para sair em van-

PTS J

tagem numérica nas transições rápidas.
Haveria de aproveitar o Estoril, que na primeira parte
não só tinha mais remates (7-3) como mais posse de
bola (58%-42%).
A justiça no marcador acabaria por surgir precisamente antes de as equipas recolherem aos balneários:
Bruno Lourenço aproveitou um cabeceamento de André Clóvis para ao segundo poste emendar para o empate. A igualdade deixou o jogo ainda mais em aberto
para o segundo tempo e à passagem da hora de jogo
Simão arriscou com uma tripla substituição no Paços,
que se chegava à frente apesar da frescura física ser
aparentemente menor.
Acabaria por aproveitar o Estoril já no quarto de hora
final. Em duas penadas. Flávio Ramos derrubou Chiquinho e André Franco consumou a reviravolta aos
77m. Quatro minutos depois, Joãozinho em grande
estilo acabaria por sentenciar o resultado em grande estilo: remate em arco com a bola a passar sobre
o guarda-redes André Ferreira. Um golão, muito celebrado pelos estorilistas no relvado.
Triunfo merecido para a equipa da Linha, que nesta
Liga ainda não sabe o que é perder (duas vitórias e um
empate). Ao Paços, há que esquecer um jogo mau e
sonhar com a eliminatória Europeia. ´ Quinta-feira, na
majestosa nova arena dos Spurs, os «castores» partem
em vantagem (1-0) no play-off de acesso à Liga Conferência. Há 90 minutos pela frente e história para fazer
diante do colosso inglês. Na verdade, não haverá melhor forma de curar a ressaca desta noite.

Mourinho: «É um pecado cantarem
o hino sem os jogadores em campo»

J

osé Mourinho falou após a vitória por 3-1 sobre
a Fiorentina, na estreia na Série A no banco da
Roma, e mostrou-se muito entusiasmado com o
ambiente no Stadio Olimpico, lamentando apenas
uma coisa:
«É um pecado que os adeptos cantem o hino quando
os jogadores ainda não estão em campo porque acho
que criaria ainda mais emoção para os jogadores», disse o técnico português.
«Eu estava no banco à espera e foi belíssimo. Já o sabia por ter estado aqui como adversário, mas imaginem no banco da Roma…», acrescentou Mourinho.

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

9
9
7
7
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3ª JORNADA

V

E

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

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

D GM GS

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

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

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

4ª JORNADA

20/08 FC Arouca 2-1 FC Famalicão 27/08 Belenenses 14:00 Moreirense
Moreirense 2-3 SC Braga
Estoril Praia 16:15 Marítimo
21/08 Gil Vicente 0-2 Benfica
28/08 FC Vizela 10:30 Boavista
Sporting 2-0 Belenenses SAD
FC Porto 13:00 FC Arouca
22/08 CD Tondela 0-3 Portimonense
FC Famalicão 15:30 Sporting
Marítimo 1-1 FC Porto
29/08 Benfica 13:00 CD Tondela
V. Guimarães 4-0 FC Vizela
SC Braga 13:00 V. Guimarães
23/08 P. Ferreira 1-3 Estoril Praia
Portimonense 15:30 P. Ferreira
Boavista 2-0 Santa Clara
Santa Clara 15:30 Gil Vicente

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

3ª JORNADA

9
7
7
7
6
6
6
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

21/08 Est. Amadora 3-1 Farense
FC Penafiel 1-0 Casa Pia
22/08 Varzim 0-3 Rio Ave
Leixões 2-1 Académica OAF
FC Porto B 1-1 Nacional
Benfica B 2-1 Trofense
A. Viseu 1-3 CD Mafra
Feirense 3-1 GD Chaves
23/08 Vilafranquense 1-1 SC Covilhã

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

E

D

0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2

GM GS
8
9
6
5
5
2
5
3
5
4
3
3
4
3
3
3
3
1

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

4ª JORNADA

26/08 GD Chaves 13:00 A. Viseu
28/08 Casa Pia 6:00 Benfica B
Rio Ave 9:00 Leixões
Nacional 10:30 Varzim
29/08 SC Covilhã 6:00 FC Porto B
Académica 9:00 E. Amadora
Farense 14:30 Feirense
30/08 CD Mafra 14:00 Vilafranquense
Trofense 16:15 FC Penafiel

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
Espanha
Liga Santander
1-Sevilla
2-Atlético Madrid
3-Real Madrid
4-Barcelona
5-Valencia
6-Mallorca
7-Real Sociedad
8-Levante
9-Cádiz
10-Real Betis
11-Athletic
12-Granada
13-Villarreal
14-Espanyol
15-Osasuna
16-Elche
17-Celta de Vigo
18-Getafe
19-Alavés
20-Rayo Vallecano

P
6
6
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2

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

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

Inglaterra
Premier League
D
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2

1-West Ham
2-Liverpool
3-Chelsea
4-B&H Albion
5-Tottenham
6-Man. United
7-Everton
8-Brentford
9-Man. City
10-Aston Villa
11-Watford
12-Leicester City
13-Southampton
14-Crystal Palace
15-Leeds United
16-Wolverhampton
17-Burnley
18-Newcastle
19-Arsenal
20-Norwich City

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

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

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

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

Itália
Serie A
D
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

1-Internazionale
2-Napoli
3-Roma
4-Lazio
5-Sassuolo
6-Bologna
7-Atalanta
8-Milan
9-Spezia
10-Cagliari
11-Udinese
12-Juventus
13-Hellas Verona
14-Salernitana
15-Sampdoria
16-Torino
17-Venezia
18-Fiorentina
19-Empoli
20-Genoa

P
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

França
Ligue 1 - Uber Eats
V
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

P
1-Paris SG
9
2-Angers
7
3-Clermont
7
4-Lens
5
5-Rennes
5
6-Nice
4
7-Montpellier
4
8-Marseille
4
9-Nantes
4
10-Lorient
4
11-Saint-Étienne 3
12-Stade de Reims 3
13-Brest
2
14-Metz
2
15-Bordeaux
2
16-Lyon
2
17-Lille
2
18-Troyes
1
19-Monaco
1
20-Strasbourg
1

J
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

LIGA MLS
Bundesliga
GRUPO EAST

J

GM GS P

1-NE Revolution
2-Orlando City
3-Philadelphia Union
4-Nashville SC
5-New York City FC
6-CF Montréal
7-DC United
8-Atlanta United
9-Columbus Crew
10-NY Red Bulls
11-Inter Miami CF
12-Chicago Fire
13-FC Cincinnati
14-Toronto FC

22
20
21
20
19
21
21
21
21
19
19
21
19
21

44
30
27
32
34
27
32
25
22
23
21
23
19
25

GRUPO WEST

J

GM GS P

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

21
21
19
21
20
20
21
20
20
20
21
20
21

35
36
29
31
31
22
24
27
25
23
25
17
23

26
24
20
20
19
26
31
26
27
24
31
33
34
44
17
21
19
33
22
23
29
39
28
30
30
24
32

49
34
32
32
31
28
27
27
24
22
22
20
17
15
42
39
37
32
30
28
26
24
23
23
22
19
19

