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FELIZ ANIVERSÁRIO - 40 ANOS CASADOS

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus 
atenciosos cumprimentos a todos os membros da Comunidade 
Portuguesa e aos Órgãos de Comunicação Social portugueses de 
Montreal e informa, com profundo pesar, que o antigo Presidente 
da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, faleceu hoje dia 10 de 
setembro de 2021.

Por este motivo, será aberto um livro de condolências desde o dia 
13 (segunda-feira) ao dia 15 (quarta-feira) de setembro, das 12h00 
às 15h00 nas instalações do Consulado-Geral em Montreal.

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal aproveita a ocasião 
para apresentar a todos os membros da Comunidade Portuguesa e aos Órgãos de Comunicação Social por-
tugueses os sentimentos da sua mais elevada consideração.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Jorge Sampaio, 1939-2021

Tenho dificuldade em endeu-
sar pessoas que acabam de 
falecer pois eles encarnam o 

espírito da época que viveram com 
todas as qualidades e defeitos des-
tes. Dito isto, não nos deve impedir 

de reconhecer as qualidades do homem ainda que 
discordemos mais ou menos das suas ideias e op-
ções políticas. 

O desaparecimento do ex-presidente Jorge Sampaio 
nos últimos dias fez de imediato recordar o homem 
que lutou pela esquerda, o homem preocupado com 
a condição humana. 

O seu lado sentimental ficou para a história, talvez 
por vezes excessivo, mas que sem dúvida foi uma 
marca da sua personalidade. 

A luta pela liberdade em Portugal assim como o seu 
papel aquando da independência de Timor serão tal-
vez os selos mais fiéis ao homem que amava a liber-
dade. 

À semelhança de muitos seus contemporâneos na 
oposição e luta contra o regime salazarista, o seu po-
sicionamento na esquerda política é natural e encai-
xa bem com a sua maneira de ser e estar, posiciona-
mento esse que manteria ao longo da sua vida. 

A bonomia do seu carácter, reconhecida por simpa-
tizantes e não simpatizantes, é talvez uma lição para 
o próprio PS atual, cuja falência moral é espelhada 
diariamente com a mais despudorada naturalidade. 

Contudo, a par com esse lado humano recheado de 
preocupações sociais, temos também o homem que 
encarna a dificuldade dessa geração de políticos de 
esquerda em compreender e aceitar os princípios mí-
nimos de economia. 

Célebre ficará a frase “há mais vida para além do 
orçamento”, muitas vezes erradamente referenciada 
como “há mais vida para além do défice”. Ainda hoje 
temos o PS, agora em coligação informal com o par-
tido comunista (PCP) e bloquistas (BE) persistindo 
no errado princípio de que ignorando um problema 
que não pretendemos reconhecer, este se resolverá 
por si mesmo. 

Não resolve, apenas agrava, e cedo ou tarde virá o 
remédio amargo. 

Já tivemos esse problema com António Guterres, 
sobre a presidência de Jorge Sampaio; tivemos o 
mesmo problema com Sócrates sobre a presidência 
de Cavaco Silva; temos o mesmo problema agora, 
apenas encapuçado pela flexibilidade das regras or-
çamentais europeias e à intervenção do banco cen-

tral europeu (BCE) devido à crise pandémica.
Quando alguém desaparece por falecimento é um 

capítulo que se fecha. 
Mas assim como ao lermos um livro, quando ter-

minamos um capítulo sabe bem fazer uma pequena 
pausa e refletir sobre o que esse capítulo nos trouxe, 
o que nos ensinou e como devemos absorver as suas 
lições para os próximos capítulos. É isto que falta em 
Portugal, a vários níveis, e tenho pena que o desa-
parecimento de Jorge Sampaio não seja mote para 
um refletir sobre o estado atual do país e da política 
que assiste, ou que pretende assistir aos interesses do 
país. Assim como Jorge Sampaio tinha dificuldades 
em compreender a necessidade de uma economia 
sustentável e robusta que permita ser solidária com 
aqueles que realmente precisam, temos ao fim de 
meio século após revolução, a mesma dificuldade em 
compreender e aceitar essa realidade, agora muito 
mais inacessível pela criação de ilusões em torno de 
uma vida fácil baseada em dívida insustentável. 

Se Jorge Sampaio nos ensinou que a sensibilidade 
pode e deve fazer parte da nossa postura, por outro 
lado leva-nos também a refletir que esta não deve im-
pedir a racionalidade e o reconhecimento das neces-
sidades reais do país e de uma população.
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Na sua vigésima nona edição, a 
comissão organizadora da festa 
de Nossa Senhora dos Milagres, 

tentou organizar o mais possível a dar um brilho nas 
festividade da Nossa Senhora dos Milagres. 

É claro que não se pode fazer uma grandiosa festa 
com artistas e ter 1500 pessoas na igreja nem no Cen-
tro Comunitário A.P.E.S. de Hochelaga.

Mas, apesar de tudo, o centro teve muita gente duran-

Festa de Nossa Senhora dos Milagres
SYLVIO MARTINS 
E FOTOS DE JOÃO ARRUDA
red@avozdeportugal.com

te toda a semana e podemos dizer que sábado esteve 
bastante animado com muita alegria, e bons tocado-
res. Para as pessoas que tinha saudades das lindas tra-

dições portuguesas e principalmente terceirense falha-
ram e grande porque era momentos históricos para as 
pessoas que vieram ver o espetáculo musical. 

E, claro, tudo estava em régra.
Nestas celebrações podemos apreciar o desenvolvi-

mento de uma semana com muita alegria e fé e uma 
peregrinação da Santa Cruz até ao Centro Comunitá-
rio de Hochelaga...

No domingo, a missa solene foi presidida pelo Re-
verendo Padre Marcel Masson e a animação esteve a 
cargo do Grupo Coral de Santa Cruz. 

Logo após a celebração, todos foram para o Centro. 
No último ano houve só 4 pessoas que foram ao Cen-

tro, e desta vez a casa estava cheia, e a equipa da cozi-
nha tentou servir todos os presentes de uma maneira 
profissional, mas, nunca sabemos o que iria acontecer. 
No final todos comeram muito bem, e todos adoraram 
o ambiente de amizade, e, familial.

Muitos parabéns à comissão organizadora e a todos 
que trabalharam para esta linda festa em Louvor à 
Senhora dos Milagres. A direção informa que dentro 
duas semanas o Centro estará aberto para todos às 
sextas-feiras, haverá um jantar bem saboroso e que a 
ementa vai ser informado na próxima edição do jornal 
A Voz de Portugal. Fica atento!
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Já lá vão 15 anos, um tiroteio no Dawson College
SYLVIO MARTINS 
E FOTOS DE JOÃO ARRUDA
red@avozdeportugal.com

Quinze anos após,... um tiro-
teio foi no Dawson College em 
Montreal, e que custou a vida 

de uma estudante, Anastasia De Sousa e ferindo 16 

outros, a escola concentrou-se a promover a paz, 
paz entre eles,... paz entre países e paz entre con-
tinentes.

Hoje em dia, é difícil acreditar que isto aconteceu. 
Eu me lembro há cinco anos quando o colégio Daw-
son tinham feito um evento comemorativo sobre a 
morte de Anastasia e todos estavam a falar sobre o 
controlo das armas e sobre paz. E a canção de John 

Lennon foi tocado dando a importância 
de imaginar um mundo sem guerra, sem 
armas sem terror,... “Imagine não haver 
o paraíso; é fácil se você tentar; nenhum 
inferno abaixo de nós; acima de nós, só 
o céu; imagine todas as pessoas; viven-
do o presente; imagine que não houvesse 
nenhum país; não é difícil imaginar; ne-
nhum motivo para matar ou morrer; e 
nem religião, também; imagine todas as 
pessoas; vivendo a vida em paz”.

Hoje em dia com as eleições bastante 
pertinho e que um dos assuntos impor-
tantes é o controlo das armas.

E que há um partido que está mais rela-
xado sobre este assunto, todos devem se 
lembrar o que aconteceu no 13 de setem-
bro no Colégio Dawson. Não se deve es-
quecer esta história de horror nesta escola, 
porque isto pode acontecer em qualquer 
escola, e não devemos permitir e facilitar 
a possibilidade a venda destas armas.

Descansa em paz Anastacia De Sousa, a 
luta continua para o controlo das armas e 
espero que o governo canadiano que vai 
ser eleito no dia 20 de setembro vai con-

tinuar a lutar no bom sentido e melhorar as nossas 
vidas.

Ao menos o Primeiro-Ministro foi visitar o jardim 
Anastacia de Sousa no Colégio Dawson para come-
morar este evento. 

Onde estão os outros candidatos?
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Venham falar sobre as nossas ofertas de pré-venda 
com um de nossos conselheiros.

EM BREVE:  

um novo mausoléu 
contemporâneo.
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Balanço da Intervenção no Afeganistão
ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista no Brasil

Há aspectos positivos e negativos a registar, 
dos 20 anos de presença estrangeira no Afe-
ganistão:

Os escolares (apenas meninos) passaram de 900.000 
para 9,5 milhões (quase 40% deles meninas), segundo 
imprensa alemã.

A esperança de vida dos afegãos aumentou de 56 
anos em 2001 para recentemente 63 anos.

O abastecimento de água foi instalado em aldeias re-
motas de montanha.

As redes de telemóveis e smartphones estão agora 
amplamente difundidas.

O radicalismo foi controlado.
E certamente a melodia cativante da liberdade ficou 

no consciente de muitos!
O Ocidente falhou e os Talibã esfregam as mãos de 

contentamento!
Os radicais islâmicos são encorajados em todo o 

mundo (Ai de Nigéria, Mali…!)!
A confiança ficou abalada.
A China e a Rússia ficam reforçadas.
3.500 soldados estrangeiros perderam ali a sua vida e 

muitíssimos mais sofrem hoje danos psicológicos.
Estima-se que 45.000 membros das forças de segu-

rança afegãs teriam sido mortos.
Depois de 2009 foram registados 40.000 civis mortos.
Dezenas de milhares de combatentes talibã perderam 

as suas vidas.
Com a retirada dos USA ficaram tantas armas no 

Afeganistão que, certamente, tornarão a próxima 
guerra civil muito mais dura.

No que toca à Alemanha, 400 cidadãos alemães con-
tinuam a ser mantidos reféns pelos Talibãs no Afega-
nistão.

Muitos milhares de afegãos que trabalharam para 
instituições alemãs não puderam ser evacuados. As-
sim os Talibã passam, necessariamente, de adversários 

a parceiros de negociação.
No dizer de Jim Banks, membro da Câmara dos Re-

presentantes dos Estados Unidos, “os USA deixaram 
85 biliões de dólares de equipamentos americanos 
nas mãos dos Talibã, 75 mil veículos, mais de 200 
aviões e helicópteros, mais de 600 mil armas. Os Ta-
libã têm agora mais helicópteros Blackhawk do que 

85% dos países do mundo. Eles têm visão nocturna, 
equipamentos de protecção corporal e, incrivelmente, 
dispositivos biométricos que têm impressões digitais, 
scaners de retina e informações biográficas de todos 
os afegãos que estiveram ao nosso lado ao longo dos 
últimos 20 anos. Não há nenhum plano desta adminis-

tração para recuperar essas armas”.
Na consequência, a guerrilha tornar-se-á mais feroz 

na África e obrigará a novas estratégias geopolíticas! 
Aí passarão Os estados europeus passarão a envolver-
-se mais em África e os  USA intensificarão a sua pre-
sença e os seus interesses na região asiática!

As guerras nunca levam à paz!
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

Ano de todas as comemorações

O dia 8 de setembro é uma 
referência litúrgica espe-
cial para o mundo católi-

co, mas também é particularmente 
importante para a história da autonomia dos Aço-
res, já que se comemora os 45 anos da tomada de 
posse, no Palácio da Conceição, em Ponta Delga-
da, do primeiro Governo Regional, presidido pela 
proeminente e incontornável figura de João Bosca 
da Mota Amaral.

Concretizava-se, então, as pretensões de uma au-
tonomia político-administrativa do Povo Açoriano, 
que ficou consagrada na Constituição da República, 
dotando a Região com poderes e órgãos de governo 
próprios, decorrentes das conquistas alcançadas na 
Assembleia Constituinte, que a revolução do 25 de 
abril proporcionou. 

O ano de 1976 foi pródigo de acontecimentos para 
os Açores, começando a 2 de abril quando foi criada 
a Região Autónoma dos Açores e a 1 de junho altura 
em que foi publicado Estatuto Provisório da Região 
Autónoma dos Açores, acontecimentos basilares no 
processo de governação dos Açores pelos açorianos. 
Por outro lado, naquele mesmo ano, foram realiza-
das as primeiras eleições legislativas regionais, a 27 
de junho e a 21 de julho a proclamação da primeira 
Assembleia Regional dos Açores.

As ilhas de costas voltadas tiveram, sob a batuta de 
Mota Amaral que se unir no desígnio nacional de 
governação do arquipélago, não mais por distritos 
administrativos, mas com um governo único, cujo 
desafio era vencer o atraso de mais de cinco séculos 
provocado pelo ostracismo de Lisboa e caminharem 
em ordem ao desenvolvimento em benefício do povo 
açoriano e de cada uma das nove ilhas. 

Atualmente, já passaram pela governação destas 
ilhas 12 governos regionais, sendo os primeiros pre-
sididos por João Bosco Mota Amaral (1976-1995), 
seguindo-se Romão Madruga da Costa (1995-1996), 
Carlos César (1996-2012) e Vasco Cordeiro (2012-
2020). Hoje, o XIII Governo dos Açores é presidido 
José Manuel Bolieiro, numa coligação governativa 
composta pelo PSD, CDS e PPM, com o apoio parla-
mentar da Iniciativa Liberal e do Chega.

“A livre administração dos Açores pelos açorianos”, 
permitiu à nossa Região e ao seu povo ganhos de ci-
dadania, sociais, económicos, políticos e culturais, 
como nunca dantes acontecera nos Açores. Contu-
do, a luta pela Autonomia iniciada no século XIX 
mantém-se ainda hoje, porque os perigos espreitam 
e temos que estar vigilantes, perante os ventos que 
sopram de Lisboa.

A Região começou a ser dotada de infraestrutu-
ras basilares para a aproximação das ilhas, tendo-
-se construído portos, aeroportos, estradas, escolas, 
hospitais, até então inexistentes na maioria das ilhas, 
num surto de desenvolvimento sustentável, como 
nunca se tinha visto, mesmo sem as ajudas da União 
Europeia, que o país ainda não fazia parte. 

Mas no quadro do processo de integração de Portu-
gal à CEE foi possível aos Açores batalhar pelo reco-
nhecimento de uma política europeia para as Ilhas, 
mormente o que fora consagrado no Tratado de 
Maastricht, sendo assim possível, abrigo do estatuto 

de ultraperiferia, obter verbas indispensáveis como 
contributo para o desenvolvimento de cada parcela 
da Região.

Alguns continentais são peritos nas contas do deve 
e haver e uma vez por outra gostam de lembrar os 
custos da Autonomia, cuja contabilidade política 
funcionar com base em valores financeiros, ostraci-
zando as nossas ilhas, sem terem em conta na equa-
ção os valores de solidariedade humana entre parce-
las da mesma identidade nacional. 

O poder central esquece rapidamente que os Açores 
representam para Portugal mais do que apenas um 
arquipélago de nove ilhas, com 250 mil pessoas que 
labutam no dia-a-dia, há mais de cinco séculos, con-
tra o isolamento, a dispersão, o ostracismo, as intem-
péries violentas e frequentes. 

Sem dúvida que estes 45 anos de autonomia política 
e administrativa trouxeram inegáveis vantagens ao 
desenvolvimento de todas as ilhas, embora havendo 
ainda algumas assimetrias, que importam corrigir 
para que todas as parcelas dos Açores sejam bene-
ficiadas.

A ambição do povo açoriano vai mais longe e está 
alicerçada num projeto de futuro para os Açores que 
resolva algumas das crónicas dificuldades estruturais 
da nossa economia, como por exemplo a sua excessi-
va dependência externa.

Comemorar deve ser tempo de olhar o futuro e re-
fletir sobre que autonomia pretendemos, que não se 
detenha apenas na política, mas numa autonomia 
seja sinónimo de desenvolvimento social, cultural e 
económico.

António Pedro Costa
Quarenta e cinco anos depois, aqui estamos, pron-

tos e determinados para um novo ciclo de desen-
volvimento dos Açores, gerador de melhor coesão 
territorial, para que nenhuma ilha fique para trás, 
promotor de uma melhor solidariedade social, que 
proteja os mais pobres e mais frágeis da sociedade e 
um novo nível de riqueza e de emprego, que estimu-
le a iniciativa privada, a liberdade de investimento e 
liberte a sociedade da dependência do Estado. Uma 
melhor autonomia para o futuro é também uma au-
tonomia que confie nos cidadãos e na sua capacida-
de, que estimule a criatividade, que crie condições 
para que os jovens se fixem nos Açores. Precisamos 
de uma autonomia de responsabilização e de uma 
nova cultura de autonomia, mais adequada aos desa-
fios do século XXI.

melhoria das nossas condições de vida. É no plural 
que falo, porque a realização deste projeto teve diver-
sas fases. Cada uma dessas fases com os seus protago-
nistas próprios, enfrentando e vencendo problemas 
e dificuldades peculiares a cada uma dessas fases. 
A um período longo de maiorias parlamentares do 
PSD/Açores, sob a liderança governativa de João 
Bosco Mota Amaral, entre 1976 e 1996, seguiu-se um 
período ainda mais longo de maiorias do PS/Açores, 
repartido pelas lideranças de Carlos César e Vasco 
Cordeiro. A partir das eleições legislativas regionais 
de outubro de 2020, arrancou uma terceira fase da 
dinâmica autonómica, desta feita pluripartidária, en-
volvendo a coligação do PSD com o CDS e o PPM, 
com acordos de incidência parlamentar com o Chega 
e a IL. Esta maioria que assegura agora as condições 
de governabilidade na nossa Região Autónoma dos 
Açores está firmemente ancorada na legitimidade 
democrática do seu mandato, e igualmente, compro-

metida em exercê-lo. Exercê-lo ao serviço dos Aço-
res e de Portugal, num clima de saudável, sereno e 
simultaneamente vigoroso pluralismo. Os desafios 
que temos por diante são, naturalmente, diferentes. 
Para enfrentá-los com sucesso, colocamos, sem re-
servas, todas as nossas energias, sempre em diálogo 
entre nós e com o Povo, diretamente e com as varia-
das representações dos seus interesses, convictos da 
importância estratégica de mudar alguns dos para-
digmas, em nome de um futuro mais promissor. A 
crise pandémica veio agravar as dificuldades sentidas 
em termos de desenvolvimento humano nas nossas 
ilhas. Graças aos avanços verificados na vacinação, 
onde fomos diferenciadores e atentos à realidade das 
condições de cuidados de saúde em cada uma das 
nossas ilhas, foi possível ir aliviando as restrições an-
teriormente impostas. Há ainda um caminho a per-
correr até atingirmos, como desejamos, condições 
normais de vida coletiva. Como destino turístico, 
cada vez mais procurado, queremos acolher, sem res-
trições desencorajadoras, os nossos visitantes, impul-
sionando o turismo. Entretanto, temos apostas fortes 
em execução para aproximar os Açorianos uns dos 
outros, independentemente da sua ilha de residência, 
da qual é referência o sucesso da “Tarifa Açores”, e 
reforçarmos ambiente propício à unidade, à coesão 
territorial e identidade de Açorianidade. Só em uni-
dade podemos ambicionar ter sucesso na abordagem 
dos sérios problemas sociais que se estão sentindo 
nos Açores. Mesmo nos momentos evocativos e ce-
lebrativos devemos identificar as nossas dificuldades, 
para as colocar no rumo das soluções. Somos, no 
quadro nacional português, os mais propensos à po-
breza, de resto muito espalhada na nossa sociedade. 
Estamos nos primeiros lugares, infelizmente, quan-
do se analisam os desníveis de rendimento entre as 
famílias, o que significa ser grande a diferença entre 
os Açorianos mais ricos e os mais pobres. A falta de 
oportunidades de emprego, sobretudo para os mais 
jovens, empurra-os para a emigração. Temos núme-
ros alarmantes de insucesso e abandono escolar e as 
nossas escolas surgem em lugares pouco honrosos 
nos rankings nacionais de resultados nos exames. 
Com a precariedade instituída nas relações laborais, 
num ambiente geral de salários baixos, são ténues 
as expectativas de superação da situação de pobre-
za, mesmo para aqueles que trabalham. O elevador 
social tem de funcionar! Os números preliminares 
dos Censos 2021 confirmam que algumas das nossas 
ilhas estão em processo de despovoamento, envelhe-
cendo a população em termos globais, enquanto os 
nascimentos se reduzem. A imigração é uma realida-
de nova, que não nos assusta, antes pelo contrário, tal 
é a necessidade de renovação das gerações nos nossos 
Açores. Mas a verdade é que até agora a imigração 
não conseguiu dar ainda contributo compensador 
da quebra da população. É com este panorama que 
o atual Governo está confrontado e são estes os pro-
blemas que tem de ajudar a resolver, com o empenho 
do Povo Açoriano e a natural ajuda dos responsá-
veis Portugueses e Europeus. Este é o grande valor 
e a virtualidade da Autonomia Constitucional! Não 
estamos sós perante os problemas, podemos e de-
vemos contar com solidariedades externas, que nos 
animam! Mas a primeira responsabilidade em tal de-
safio é nossa, cabe ao Povo Açoriano! Esta é a lógica 
da Autonomia. Não ficarmos de braços cruzados à 
espera de que outros venham resolver os nossos pro-
blemas. Somos nós que temos de corrigir o que está 
mal e levar por diante as iniciativas necessárias, con-
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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. 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
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. Continuará a ser recomendada no exterior, 
em casos concretos. Imposto sobre o Valor Acrescentado. 2. 
Artigo antigo. Igualmente. Muitos (fig.). 3. Rebordo do cha-
péu. Eliminavam. 4. Cerne. Ligado (inglês). 5. Gostei muito. 
(...) ao Alto! 100 Histórias na História do Partido Comunista 
Português, livro que assinala centenário do PCP. 6. Magoa-
do. 7. Regresse. Transportes Internacionais Rodoviários. 8. 
Alternativa. Eternidade. Lindo. 9. Pequeno veículo aéreo, não 
tripulado, controlado remotamente. Autores (abrev.). Banda 
Desenhada. 10. A Boneca de (...), romance de Afonso Cruz 
(escritor convidado do próximo Encontro de Leituras, o clube 
de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo). 11. Elas. Me-
mória de computador (de acesso aleatório). Juntar.
VERTICAIS: 1. Porção de fio dobado. Aguardente de cereais. 
2. Compilação de trechos escolhidos de música. Naipe das 
cartas de jogar. 3. Praia. Combinado. 4. Numeração romana 
(101). Suspiro. Voz de homem, mais alta que a de barítono. 
5. Espécie de pato. Mata ou arvoredo em quinta ou cerrado. 
6. O que ressai de uma superfície. Centímetro (abrev.). 7. O 
carro da Citroën que quer ser um marco na mobilidade urba-
na. Interjeição que serve para chamar ou saudar. Interjeição 
que exprime admiração. 8. «(...) galinhas e um galo, comem 
como um cavalo». Capital do Azerbaijão. 9. Festival que se 
mudou do Panorâmico de Monsanto para a Matinha. Prefixo 
que exprime a ideia de privação. 10. Caminho. Unidade CGS 
de medida de luminância. 11. Revista com a marca PÚBLICO. 
Causar erosão em.

CRUZADAS

CRÓNICA
tando com as solidariedades nacional e europeia. A 
sociedade Açoriana e os Açorianos, individualmente 
considerados, têm de pôr cá para fora as capacida-
des que tão bem as Comunidades Açorianas do Novo 
Mundo revelam, com elevado espírito de iniciativa 
e grande capacidade de trabalho. As comemorações 
do quase meio século de Autonomia Constitucional 
não podem ser apenas uma celebração esfusiante das 
nossas mais recentes aventuras como Povo, mas a 
oportunidade de renovarmos os nossos compromis-
sos cívicos, para servirmos todos os Açores e Por-
tugal, com firme determinação e esforço, quaisquer 
que sejam os sacrifícios necessários! Na nossa mira 
estará sempre o futuro, lugar “É grande a diferença 
entre os Açorianos mais ricos e os mais pobres” José 
Manuel Bolieiro na Sessão Evocativa dos 45 anos da 
Autonomia dos Açores José Manuel Bolieiro defen-
deu o reforço da Autonomia e a extinção do cargo 
de Representante da República Correio dos Açores, 
7 de Setembro de 2021 autonomia 15 por excelência 
dos jovens, que queremos e vamos construir, com o 
envolvimento de todos, para os Açores em progresso, 
num Portugal e numa Europa em progresso. 

Quarenta e cinco anos depois, aqui estamos, prontos 
e determinados para um novo ciclo de desenvolvi-
mento dos Açores, gerador de melhor coesão territo-
rial, para que nenhuma ilha fique para trás, promo-
tor de uma melhor solidariedade social, que proteja 
os mais pobres e mais frágeis da sociedade e um novo 
nível de riqueza e de emprego, que estimule a inicia-
tiva privada, a liberdade de investimento e liberte a 
sociedade da dependência do Estado. Uma melhor 
autonomia para o futuro é também uma autonomia 
que confie nos cidadãos e na sua capacidade, que es-
timule a criatividade, que crie condições para que os 
jovens se fixem nos Açores. Precisamos de uma au-
tonomia de responsabilização e de uma nova cultura 
de autonomia, mais adequada aos desafios do século 
XXI. Uma autonomia de responsabilização entre a 
União Europeia, o Estado e as Regiões Autónomas. 
Uma autonomia de responsabilização entre as Re-
giões Autónomas, os Municípios, as Freguesias e a 
sociedade civil. Como também deve refletir-se dese-
javelmente na próxima revisão constitucional. Com 
conteúdo autonómico, sem equívocos, dos quais se 
podem destacar: - Definição do Estado como unitá-
rio e regional, com Regiões Autónomas; - Aprofun-
damento das competências legislativas das regiões 
autónomas, num quadro de concorrência legislativa 
com a República, em que a Constituição apenas de-
finirá as competências legislativas exclusivas dos ór-
gãos de soberania; - Clarificação da gestão partilhada 
do mar; - Eliminação da proibição da existência de 
partidos regionais; - Extinção da figura de Repre-
sentante da República; - Consagração de círculos 
eleitorais próprios nos Açores e na Madeira para as 
eleições para o Parlamento Europeu; - Reforço das 
competências regionais quanto às relações externas, 
em particular no quadro da Macaronésia; - Execução 
pelo Governo Regional da declaração do estado de 
emergência no território regional. O futuro do regi-
me autonómico político deve fazer jus à dimensão da 
sua conquista histórica. É com este sentido de histó-
ria que convocamos as novas gerações de açorianos 
para protagonizarem a autonomia de amanhã. Como 
escreveu o poeta Emanuel Félix, “somos herdeiros da 
maresia/que salga os olhos de olhar o mar”. Ao mar, 
vamos buscar a força que nos permite vencer novos 
desafios. Ao mar, regressamos, sempre, nos dias ame-
nos, que nos tranquilizam os sentidos. Tem sido pelo 
mar que nos definimos, dizendo, orgulhosamente: 
somos Açorianos e Portugueses, centrais entre o ve-
lho e o novo mundo. Acrescentaremos pelo espaço a 
afirmação da nossa relevância geoestratégica no pla-
neta, cujo futuro exige nova sensibilidade pela sus-

tentabilidade da vida humana e da biodiversidade, 
atentas as consequências desta acelerada alteração 
climática que afeta o planeta, a vivência humana no 
planeta. Orgulhosos, inscrevemos na nossa história 
os feitos que nos deram identidade. Ambiciosos, as-
sumimos o encargo de conduzir a nossa existência 
no futuro. Com Autonomia! Viva a Autonomia, vi-
vam os Açores, viva Portugal!

“A livre administração dos Açores pelos açorianos”, 
permitiu à nossa Região e ao seu povo ganhos de ci-
dadania, sociais, económicos, políticos e culturais, 
como nunca dantes acontecera nos Açores. Contu-
do, a luta pela Autonomia iniciada no século XIX 
mantém-se ainda hoje, porque os perigos espreitam 
e temos que estar vigilantes, perante os ventos que 
sopram de Lisboa.

Alguns continentais são peritos nas contas do deve 
e haver e uma vez por outra gostam de lembrar os 
custos da Autonomia, cuja contabilidade política 
funcionar com base em valores financeiros, ostraci-
zando as nossas ilhas, sem terem em conta na equa-
ção os valores de solidariedade humana entre parce-
las da mesma identidade nacional. 

O poder central esquece rapidamente que os Açores 
representam para Portugal mais do que apenas um 
arquipélago de nove ilhas, com 250 mil pessoas que 
labutam no dia-a-dia, há mais de cinco séculos, con-
tra o isolamento, a dispersão, o ostracismo, as intem-
péries violentas e frequentes. 

Os Açores afirmam Portugal no mundo e nesta por-
ção de mar, em linha reta, a sua Zona Económica 
Exclusiva duplica o comprimento do território con-
tinental, permitindo ao nosso país estar mais perto 
do continente americano, e ser relevante no concerto 
das nações.

Portugal sem as suas ilhas será um pequeno retân-
gulo, pois a importância da posição do arquipélago 
dos Açores, no âmbito das relações transatlânticas, 
ao longo do século XX e do século XXI é uma mais 
valia para o país, na medida em que se revestem de 
particular importância no plano estratégico e nas 
relações políticas de Portugal com outros países do 
sistema internacional.

A Autonomia permite-nos lutar para que Portugal 
não regresse a uma época de profunda injustiça, em 
que a periferia dos Açores era sinónimo de ostracis-
mo e de isolamento. Apesar da sua reduzida dimen-
são, a sua posição privilegiada no Atlântico sempre 
chamou a atenção de potências exteriores e irá con-
tinuar a sê-lo.

A autonomia política e constitucional tem de seguir 
parâmetros de desenvolvimento e ela foi um passo 
de gigante para o desenvolvimento muito necessário 
da Região, pelo que os açorianos têm muitos motivos 
para celebrarem condignamente esta data tão mar-
cante na vida de cada habitante destas nove parcelas 
açorianas.

Sem dúvida que estes 45 anos de autonomia política 
e administrativa trouxeram inegáveis vantagens ao 
desenvolvimento de todas as ilhas, embora havendo 
ainda algumas assimetrias, que importam corrigir 
para que todas as parcelas dos Açores sejam bene-
ficiadas.

A ambição do povo açoriano vai mais longe e está 
alicerçada num projeto de futuro para os Açores que 
resolva algumas das crónicas dificuldades estruturais 
da nossa economia, como por exemplo a sua excessi-
va dependência externa.

Comemorar deve ser tempo de olhar o futuro e re-
fletir sobre que autonomia pretendemos, que não se 
detenha apenas na política, mas numa autonomia 
seja sinónimo de desenvolvimento social, cultural e 
económico.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

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

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

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

Restaurante

imobilíaria

Renovações

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

SUDOKU

4

9

3
1

6

9

1

1

5
7

8
2

3

6

4

3
2

6

EMPREGOSANEDOTAS

9

1

59

8

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Receita de Bolo do caco sem glúten

INGREDIENTES: 
 100 gramas de farinha de arroz
400 gramas de mix para pão sem glúten
1 saco de fermento seco para pão (10-11 g)
375 gramas de batata doce
75 mililitros de água morna
1 pitada de sal 

PREPARAÇÃO: 1-Primeiro descasque a batata doce e cozinhe 
numa panela com água no fogo médio até ficar macia. De seguida, 
retire, escorra a água e esmague a batata até virar um puré.
2-Dissolva o fermento e o sal na água e aguarde um pouco, para o fer-
mento ativar. 3-Numa superfície limpa coloque as farinhas misturadas. 
Abra um buraco no meio e coloque a batata doce em purê e a água 
com o fermento e o sal. Misture tudo com as mãos e, se necessário, 
acrescente mais um pouco de água até ficar consistente.4-Deixe a 
massa estendida levedar entre 2 a 3 horas. Depois forme bolinhas com 
a massa, espalme as bolinhas e coloque-as numa chapa bem quente 
(eu usei o meu grelhador elétrico com a chapa lisa).5-Deixe cozinhar 
um dos lados e depois o outro lado. 

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

7

4

4

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao 
serviço dos

nossos 
leitores

e clientes

O Manuel sofria de um mal singular. Sempre 
que tomava um cafezinho sentia uma forte pon-
tada no olho. Um dia, um amigo dele disse: - Ó, 
Manuel, porque não tiras a colherzinha antes de 
tomar o café?
Entra um bêbado num banco e pede um copo 
de vinho. O empregado diz ao bêbado: - Um 
copo de vinho?! Mas você sabe onde é que 
está? Você não sabe ler "Banco Pinto e Sotto 
Mayor"? - Ó meu senhor, é mesmo isso que eu 
quero! Branco, tinto e do melhor!
Qual é diferença entre um camelo e um diplo-
mata? Um camelo pode trabalha trabalhar vá-
rios dias sem beber, um diplomata pode beber 
vários dias sem trabalhar.
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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

EMPREGOS

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

514-242-7649

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de um 
cozinheiro/a com

experiência na grelha.
514-293-8450

Precisa-se de um 
empregado em
cargo do talho 
e carnes frias. 
Com ou sem
experiência.

Precisamos também de uma 
caixeira com ou sem experiên-
cia a tempo inteiro ou parcial.

Patrick: 514-439-4660
ou Orlando: 514-439-9898

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

Precisa-se de uma senhora para 
fazer limpeza de um novo apartamento 
41/2 numa residência de pessoas idosa 

situado na região este de Montreal.
Por favor telefonar sexta-feira 

na parte da tarde.

514-773-0847
Precisa-se de pessoa que queira 

tomar conta de um senhor de idade 
3 dias por semana, condições a 

discutir. Mora em Laval.
José de Sousa

450-719-0694

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR 
EM FABRICA DE ALUMINIO DENTRO E FORA

TEL.:514-362-1300

Precisa-se de uma senhora para 
fazer limpeza de um novo apartamento 
41/2 numa residência de pessoas idosa 

situado na região este de Montreal.
Por favor telefonar sexta-feira 

na parte da tarde.

514-773-0847
PRECISA-SE DE EMPREGADOS PARA 
UMA CHURRASCARIA PORTUGUÊS

- Assitente cozinheiro
- Lava loiça
- Caixeiro/a e serviço a clientela

Trabalho geral à tempo inteiro ou 
parcial e com ou sem experiência.

514-677-2918



12 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021

CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: 
Partilhe a sua boa-disposição com quem o rodeia. 

Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde: 
Cuide dos rins, beba muita água. Dinheiro: É possível que 
tenha uma boa notícia.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Nunca desista dos seus 
sonhos! Saúde: Evite esforços físicos. Dinheiro: 

Está a ir por um ótimo caminho. Continue! Números da 
Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: Não seja 
tão impulsivo. Não se deixe dominar por maus 

presságios! Saúde: Faça exercícios de relaxamento. 
Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo bancário. Números 
da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não 
desespere se a sua relação não está a correr 

como desejava, seja otimista e converse com o seu par 
sobre o que cada um de vós espera da relação. Saúde: 
Autoestima em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa fase. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Pense bem e não tenha medo de 
mostrar o que sente a quem ama. Saúde: Cuide 

melhor do seu visual. Dinheiro: Não se distraia. Números 
da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta Dominante: A Torre, que significa 
Convicções Erradas, Colapso. Amor: É provável 
que atravesse um período conturbado. Olhe em 

frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: 
A sua saúde manter-se-á estável. Dinheiro: Agarre as 
oportunidades no seu meio laboral. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Espadas, 
que significa Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir 
um novo relacionamento caso esteja livre. Aprenda 

a trazer para a luz o melhor do seu ser! Saúde: possíveis 
problemas digestivos. Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Paus, que significa Viagem longa, Partida 
Inesperada. Amor: Controle melhor as suas 

emoções. Use a imensa força e coragem que traz dentro 
de si! Saúde: Beba mais água. Dinheiro: O seu esforço 
profissional será reconhecido.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, Interferências. Amor: 
Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Aprenda 

a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: 
Cuide de si. Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, 
reduza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Paus, 
que significa Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia 
pode irritar os seus familiares. Proteja as suas 

emoções tornando-se cada dia que passa num ser 
humano mais forte e então sim, será feliz! Saúde: Estará 
em boa forma física. Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da 
normalidade. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Imperador, 
que significa Concretização. Amor: Felicidade 
e paixão. A Vida espera por si. Viva-a! Saúde: 

Possíveis dores musculares. Dinheiro: Gastos extra, 
esteja preparado. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: A sua sensualidade partirá 
corações. Viva o presente com confiança! Saúde: 

Não abuse nos doces! 
Dinheiro: Seja comedido nas despesas. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

´CRÓNICA

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

O Valor das Aparências

Como é do conhecimento ge-
ral, o valor das aparências é 
sempre grande. Costuma até 

dizer-se que mais vale ser que pare-
cer. Infelizmente, o mundo está repleto de aparên-
cias, muitas vezes intencionalmente debitadas como 
realidades, mas que nunca existiram. Até em obras 
de gente de renome tal realidade aparece com algu-
ma frequência.

Ora, em certa entrevista recente a uma rádio, o Papa 
Francisco salientou que é preciso acabar com a políti-
ca irresponsável de intervir e construir a democracia 
noutros países, ignorando as tradições dos povos, cri-
ticando, deste modo, o envolvimento de duas décadas 
do Ocidente no Afeganistão. E teve, nesta sua inter-
venção, a mais cabal razão. Infelizmente, o Vaticano, 
por via dos antecessores de Francisco, raramente tra-
tou com este realismo as infindas intervenções dos Es-
tados Unidos por partes diversas do mundo, ao longo 
de muitas décadas e com trágicos resultados.

Acontece que esta correta crítica também havia sido 
feita pelo Presidente Vladimir Putin, num encontro 
recente com Angela Merkel, o que mostra que Putin 
e Francisco compreenderam bem a realidade desde 
sempre praticada pelos Estados Unidos e por todo o 
mundo. Simplesmente, as voltas terão sido trocadas a 
Francisco, porventura sem intenção.

A uma primeira vista, o Papa Francisco terá referido 
o que se lhe ouviu, mas na convicção de que o respe-
tivo conteúdo havia sido debitado por Angela Merkel, 
que também qualificou como uma das maiores figu-
ras políticas do mundo. Simplesmente, a tal correta 
constatação fora de Vladimir Putin e não da chanceler 
alemã. Bom, num ápice a grande comunicação social 
veio a público referir o erro, embora de pronto passas-
se ao silêncio. Talvez assim se conseguisse minimizar 
os estragos de mostrar que Francisco concordava com 
o que Vladimir Putin dissera na presença de Merkel, 
em Moscovo. 

Nesta recente visita de Merkel à Rússia, o Presidente 
Putin apontou que a rápida conquista do Afeganistão 

pelos taliban, mostrou a futilidade das tentativas dos 
Estados Unidos e aliados – joguetes, digo eu – para 
impor a sua própria visão de democracia. E tudo isto 
com Merkel a admitir que a operação não conseguiu 
proporcionar um futuro claro aos afegãos.

No entretanto, lá nos foi dado escutar a possível ex-
plicação do Vaticano sobre o sucedido. Bom, Steffen 
Seibert, porta-voz do Papa, recusou comentar direta-
mente as declarações de Francisco... É caso para que se 
diga: bruxo... Complementarmente, a estação da rádio 
vaticana veio garantir que o conteúdo foi examinado 
previamente pelo próprio Papa. Ou seja, este concor-
dou, afinal, com o que havia sido dito pelo Presidente 

Vladimir Putin.
Por fim, um dado curioso, reconhecido por Ange-

la Merkel: as metas do Ocidente podem ter sido de-
masiado ambiciosas e as diferenças culturais e a cor-
rupção podem ter sido subestimadas. Infelizmente, a 
corrupção foi, também aqui, um instrumento da po-
lítica dos ocupantes norte-americanos. No meio dela, 
o espetacular crescimento da cultura do ópio, como 
nos foi dado ver, há já uns bons anos, pela conversa de 
certo major norte-americano: preferiram não lhes pôr 
um fim...

Deixo ao leitor esta pergunta: acaso o Papa Francis-
co sabia, de facto, que aquelas corretas considerações 
haviam sido proferidas pelo Presidente Putin? Pelo 
meu lado, não acredito, o que significa que os factos 
não valem só por si, mas por quem os protagoniza. Se 
for Putin a dizer que 2 + 2 = 4, no Ocidente terá de se 
dizer que o resultado é 5. É o que a História sempre nos 
mostrou, para o que basta recordar os casos Skripal e 
Kashoggi.
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MARIO EUGENIO SATURNO 
cientecfan.blogspot. com

Alerta Delta 

Diversas pesquisas estão mos-
trando dois aspectos preocu-
pantes das vacinas: a perda da 

eficiência com o tempo e para idosos 
e imunodeficientes. A necessidade de 
uma dose extra ou de reforço de vaci-
nas mostra-se evidente. É óbvio que 
o governo Britânico já sabia que a efi-
ciência da Astrazeneca cai drastica-
mente após poucos meses. O mesmo 
para o governo israelense, com a Pfi-
zer, quanto ao governo paulista, com a 
CoronaVac. 

O "Mistério" da Saúde, agora, pretende 
fazer uma terceira dose com as vacinas 
Astrazeneca e Pfizer, sem estudos, que 
eu conheça, de intercambiar a Corona-
Vac com essas duas vacinas. Se em tese 
funciona, o povo idoso será cobaia de 
uma tese não testada? 

A Science Magazine, em 16 de agosto 
último, publicou "A grim warning from 
Israel: Vaccination blunts, but does not 
defeat Delta" que mostra que Israel ado-
tou a terceira dose apesar de ter um dos 
níveis mais altos de vacinação do mun-
do para COVID-19, com 78% dos maio-
res de 12 anos totalmente vacinados, a 
grande maioria com a vacina Pfizer. No 
entanto, o país registra agora uma das 
taxas de infecção mais altas do mundo, 
com quase 650 novos casos diários por 
milhão de pessoas. Em 15 de agosto, 514 
israelenses foram hospitalizados com 
COVID-19 grave ou crítico, sendo que 

59% estavam totalmente vacinados, e 
desses, 87% tinham 60 anos ou mais. 

E ainda mostrou que a proteção contra 
a infecção por COVID-19 durante ju-
nho e julho caiu na proporção do tem-
po desde o momento da vacinação. As 
pessoas vacinadas em janeiro tiveram 
um risco 2,26 vezes maior de infecção 
do que as vacinadas em abril. Deve-se 
ressaltar que os israelenses mais velhos, 
com o sistema imunológico mais fraco, 
foram vacinados primeiro, como no 
Brasil. 

E ainda cita outro estudo pre-print 
"Impact of Delta on viral burden and 
vaccine effectiveness against new SARS-
-CoV-2 infections in the UK" que 
compara a eficácia das vacinas Pfizer, 
Astrazeneca e Moderna contra novas 
infecções por SARS-CoV-2. A variante 
Alfa apareceu em 1º. de dezembro de 
2020, e durou até 16 de maio de 2021  
quando apareceu a Delta que dominou 
o Reino Unido em 1º. de agosto. Pes-
quisaram 358.983 indivíduos em domi-
cílios selecionados aleatoriamente no 
Reino Unido, através de 811.624 visitas. 
E descobriram que a eficácia de Pfizer e 
Astrazeneca foi reduzida com a variante 
Delta contra infecções com sintomas ou 
alta carga viral. Apenas uma dose dessas 
vacinas protege pouco contra infecção 
sintomática, com a variante Delta, ape-
nas 31% no total, e com a variante Alfa, 
49%. Por isso, tem que acelerar a segun-
da dose das vacinas. 

O estudo brasileiro "Effectiveness of 
Vaxzevria and CoronaVac vaccines in 

Brazil", em pré-print, quase todos os au-
tores ligados à Fiocruz (ai, ai, talvez ex-
plique a visão negativa do concorrente 
e talvez eu escreva um artigo sobre esse 
paper), mostra que a CoronaVac tem 
eficiência de 54,2% contra risco de in-

fecção, 72,6% de hospitalização, 74,2% 
de Admissão na UTI e 74,0% de risco 
de morte. Excelentes números, se lem-
brarmos que foi a vacina predominante 
até março, que vacinou os mais idosos e 
passou os seis meses sem reforço. 

FAMÍLIA DA SEMANA

EM DESTAQUE

Nestes tempos de Covid-19,... 
nada é garantido. Há festivais 
com 7000 pessoas e há peque-

nas festas que são anuladas com meia-
-duzias gatos pingados...

Mas no final, este grupinhos de ami-
gos organizaram-se e viajaram até 
Strathroy-Caradoc perto de Toronto 
em Ontário para uma pequena festa. O 
Sr. Jorge Baganha e a Sra. Preciosa que 
organizaram esta pequena festa abriu a 
sua casa e a sala da Associação para fes-
tejar e dar alguns passos de dança. Eddy 
Sousa e DJ Xmen brilharam nesta sala 
e em breve vão fazer uma grande festa 
quando tudo isso vai passar. (E.S)
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1-Benfica	 15	 5	 5	 0	 0	 13	 		2
2-Estoril Praia 13 5 4 1 0   9   3
3-FC Porto 11 5 3 2 0   9   3
4-Sporting 11 5 3 2 0   9   3
5-Boavista   8 5 2 2 1   7   5
6-SC Braga   8 5 2 2 1   6   4
7-Gil Vicente   7 5 2 1 2   6   5
8-Paços de Ferreira   7 5 2 1 2   4   6
9-Portimonense   7 5 2 1 2   5   3
10-V. Guimarães   6 5 1 3 1   4   1
11-Marítimo   5 5 1 2 2   6   8
12-FC Vizela   5 5 1 2 2   5 11
13-FC Arouca   4 5 1 1 3   4 10
14-Santa Clara   4 5 1 1 3   3 12
15-Moreirense   3 5 0 3 2   8 10
16-CD Tondela   3 5 1 0 4   6   9
17-FC Famalicão   2 5 0 2 3   5   9
18-Belenenses SAD   2 5 0 2 3   2   7

 PTS  J V E D GM   GS

5ª JORNADA

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

 PTS  J V E D GM GS

11/09 P. Ferreira 0-0 SC Braga
  Santa Clara 0-5 Benfica
  Sporting 1-1 FC Porto
12/09 Moreirense 2-2 FC Famalicão
  Boavista 1-1 Portimonense
  Gil Vicente 2-2 FC Vizela
  V. Guimarães 0-0 Belenenses
13/09 Marítimo 2-2 FC Arouca
  Tondela 1-2 Estoril Praia

DESPORTO

6ª JORNADA
17/09 Portimonense 15:15 Sta. Clara
18/09 Famalicão 10:30 Marítimo
  Belenenses 13:00 Gil Vicente
  FC Arouca 15:30 Guimarães
19/09 FC Vizela 10:30 P. Ferreira
  FC Porto 13:00 Moreirense 
  Estoril Praia 16:30 Sporting
20/09 Benfica 14:00 Boavista
  SC Braga 16:15 CD Tondela

5ª JORNADA
10/09 Est. Amadora 2-5 Rio Ave
11/09 Feirense 1-0 Académica OAF
  Benfica B 0-0 SC Covilhã
12/09 Vilafranquense 1-1 Chaves
  FC Penafiel 1-0 Nacional
  Leixões 1-1 Varzim
  FC Porto B 3-1 CD Mafra
  Trofense 0-0 Casa Pia
13/09 A. de Viseu 2-2 Farense

6ª JORNADA
17/09 SC Covilhã 13:00 FC Penafiel
18/09 Rio Ave 6:00 Feirense
  CD Mafra 10:30 Trofense
19/09 Nacional 6:00 Casa Pia
  Farense 6:00 Benfica B
  GD Chaves 9:00 FC Porto B
20/09 Académica 13:00 Vilafranquense
  Leixões 14:30 A. de Viseu
21/09 Varzim 13:00 Est. Amadora

 P J V E D
1-Man. United 10 4 3 1 0
2-Chelsea 10 4 3 1 0
3-Liverpool 10 4 3 1 0
4-Everton 10 4 3 1 0
5-Man. City 9 4 3 0 1
6-B&H Albion 9 4 3 0 1
7-Tottenham 9 4 3 0 1
8-West Ham 8 4 2 2 0
9-Leicester City 6 4 2 0 2
10-Brentford 5 4 1 2 1
11-Crystal Palace 5 4 1 2 1
12-Aston Villa 4 4 1 1 2
13-Wolverhampton 3 4 1 0 3
14-Southampton 3 4 0 3 1
15-Watford 3 4 1 0 3
16-Arsenal 3 4 1 0 3
17-Leeds United 2 4 0 2 2
18-Burnley 1 4 0 1 3
19-Newcastle 1 4 0 1 3
20-Norwich City 0 4 0 0 4

Inglaterra
Premier League

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J V E D
1-Roma 9 3 3 0 0
2-Milan 9 3 3 0 0
3-Napoli 9 3 3 0 0
4-Internazionale 7 3 2 1 0
5-Udinese 7 3 2 1 0
6-Bologna 7 3 2 1 0
7-Lazio 6 3 2 0 1
8-Fiorentina 6 3 2 0 1
9-Sassuolo 4 3 1 1 1
10-Atalanta 4 3 1 1 1
11-Venezia 3 3 1 0 2
12-Torino 3 3 1 0 2
13-Genoa 3 3 1 0 2
14-Empoli 3 3 1 0 2
15-Sampdoria 2 3 0 2 1
16-Cagliari 1 3 0 1 2
17-Spezia 1 3 0 1 2
18-Juventus 1 3 0 1 2
19-Hellas Verona 0 3 0 0 3
20-Salernitana 0 3 0 0 3

 P J V E D
1-Paris SG 15 5 5 0 0
2-Angers 11 5 3 2 0
3-Marseille 10 4 3 1 0
4-Nice 9 4 3 1 0
5-Lens 9 5 2 3 0
6-Clermont 8 5 2 2 1
7-Lyon 8 5 2 2 1
8-Lorient 8 5 2 2 1
9-Montpellier 7 5 2 1 2
10-Stade de Reims 6 5 1 3 1
11-Rennes 5 5 1 2 2
12-Lille 5 5 1 2 2
13-Troyes 4 5 1 1 3
14-Nantes 4 5 1 1 3
15-Strasbourg 4 5 1 1 3
16-Monaco 4 5 1 1 3
17-Brest 3 5 0 3 2
18-Metz 3 5 0 3 2
19-Saint-Étienne 3 5 0 3 2
20-Bordeaux 2 5 0 2 3

Itália
Serie A

França
Ligue 1 - Uber Eats

GRUPO EAST J GM GS  P
1-NE Revolution 25 47 29 55
2-Nashville SC 23 38 21 41
3-Orlando City 23 33 29 38
4-New York City FC 22 38 24 34
5-Philadelphia Union 23 28 24 32
6-DC United 23 36 33 31
7-CF Montréal 23 30 28 31
8-Atlanta United 23 28 28 30
9-Inter Miami CF 22 23 31 29
10-Columbus Crew 24 27 33 27
11-NY Red Bulls 21 24 26 23
12-Chicago Fire 23 24 35 23
13-FC Cincinnati 22 23 38 20
14-Toronto FC 23 26 49 15

LIGA MLS
Bundesliga

 P J V E D
1-Real Madrid 10 4 3 1 0
2-Valencia 10 4 3 1 0
3-Atlético Madrid 10 4 3 1 0
4-Real Sociedad 9 4 3 0 1
5-Athletic 8 4 2 2 0
6-Sevilla 7 3 2 1 0
7-Barcelona 7 3 2 1 0
8-Mallorca 7 4 2 1 1
9-Elche 5 4 1 2 1
10-Osasuna 5 4 1 2 1
11-Rayo Vallecano 4 4 1 1
12-Villarreal 3 3 0 3 0
13-Levante 3 4 0 3 1
14-Real Betis 2 3 0 2 1
15-Espanyol 2 4 0 2 2
16-Cádiz 2 4 0 2 2
17-Granada 2 3 0 2 1
18-Celta de Vigo 1 4 0 1 3
19-Getafe 0 4 0 0 4
20-Alavés 0 3 0 0 3

Espanha
Liga Santander

GRUPO WEST J GM GS P
1-Seattle Sounders 23 36 19 45
2-Sporting KC 24 39 26 43
3-Colorado Rapids 22 32 21 42
4-LA Galaxy 23 35 37 34
5-Portland Timbers 23 32 39 33
6-Real Salt Lake 23 37 31 33
7-Minnesota United 22 24 25 31
8-Los Angeles FC 23 35 33 30
9-Vancouver W. 23 29 33 29
10-SJ Earthquakes 23 25 31 27
11-FC Dallas 24 33 37 26
12-Houston Dynamo 24 27 36 22
13-Austin FC 23 21 34 19

África do Sul manifesta interesse em 
acolher o Mundial de clubes de 2021
A Federação Sul-africana de Futebol (SAFA) 

manifestou esta segunda-feira interesse em 
que o país organize o Mundial de clubes de 

2021.
Segundo a Associated Press, o presidente do orga-

nismo, Danny Jordaan, irá reunir-se com a secretária-
-geral da FIFA, Fatma Samoura, para se inteirar das 
condições necessárias para que a África do Sul acolha 
o evento.

«A Federação sul-africana de futebol deve obter a 
aprovação do governo para realizar o torneio e tam-
bém estão planeadas reuniões com o ministro do Des-
porto. Saberemos a nossa posição até ao final da sema-
na», revelou Jordaan.

Na passada quinta-feira, o Japão retirou-se da orga-
nização do torneio, que vai decorrer entre 9 e 19 de 
dezembro, devido à pandemia de covid-19.

Jesus: «Tenho um Benfica com mais
soluções do que o ano passado»
Jorge Jesus vai voltar a gerir o plantel para a es-

treia do Benfica na fase de grupos da Liga dos 
Campeões, esta terça-feira, frente ao Dínamo 

Kiev. Uma rotatividade que o treinador tem aposta-
do mais do que é habitual e com maior sucesso, des-
de a qualificação da Champions, às cinco vitórias na 
Liga. Uma opção que, 
na opinião do treina-
dor, está sustentada no 
maior número de solu-
ções de qualidade que 
tem à disposição no 
plantel.

O Benfica jogou no sá-
bado nos Açores e esta 
segunda-feira viaja até 
Kiev, para jogar na ter-
ça-feira, mas o treinador 
garante que o grupo está 
preparado.

«Nunca conseguimos 
fazer uma gestão per-
feita, não conseguimos 
pôr a equipa no limite 
máximo. Nós pensamos que sim, eu sinto que a equipa 
está super-forte, moralizada, conhece bem o adversá-
rio que vamos defrontar e temos capacidade para ga-
nhar», começou por salientar.

Quanto ao desgaste dos jogadores mais utilizados. 
«A equipa tem gerido bem essas situações de muitos 

jogos, com o interregno das seleções, temos sabido ge-
rir. É isso que temos feito, com ajuda do departamento 
médico. Vamos para Kiev muito confiantes», acrescen-
tou.

Uma estratégia que o treinador delineou para este 
difícil arranque de temporada. «Tem a ver com o pe-

ríodo. Tenho um Benfica com mais soluções do que 
no ano passado. Se mudar cinco jogadores, a equipa 
não perde rendimento. Tirando os jogadores que che-
garam este ano, que ainda não conhecem muito bem 
a equipa, estou tranquilo. A equipa não vai oscilar se 
jogarem uns hoje e amanhã outros», destacou ainda.
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Jornalista desportivo | AVP-F1

F1: Daniel Ricciardo Vence o GP da Itália
e Dobradinha da Mclaren

Desta feita estamos em Itália, 
mais precisamente no fa-
moso Autódromo Nacional 

de Monza onde a 3 de setembro de 1950 se organizou 
uma das sete provas do primeiro calendário do Cam-
peonato do Mundo da F1. Mas as primeiras corridas 
surgiram em 1922  ano da sua inauguração. O circui-
to foi construido pelos engenheiros Piero Puricelli e 
Alfredo Rosselli. Tem 11 curvas, 5793 Km de com-
primento à volta. Mais tarde viria a ser reconhecido 
como quartel general da Ferrari, o verdadeiro palco 
aonde milhares de Tifosis apoiam e dão largas de en-
tusiasmo a cada passagem da equipa do cavalinho 
rampante.

No que respeita às transferências para 2022, Valteri 
Bottas, deixa a Mercedes e vai para o lugar de Kimi Rai-
kkonen na Alfa Romeo abandonando o finlandês aos 
41 anos de idade definitivamente a Formula1. Raikko-
nen foi Campeão do Mundo em 2007. Com 342 corri-
das efetuadas na F1, bate o recorde do maoir número 
de participações. Valteri Bottas será substituído por 
George Russell na Mercedes e Alexandre Albon será o 
companheiro de equipa do canadiano Nicholas Latifi 
na Williams.

No sábado assistimos à corrida SPRINT, novo siste-
ma neste mundo da F1, mas que certamente e pela sua 
forma de realização já está a despertar muito interesse 

nos amadores deste desporto motorizado. A Corrida 
Sprint tem uma distância de 100 km, dezoito voltas, e 
o vencedor além de obter a pole position para a corrida 
tem um prémio garantido de três pontos, repartindo-se 
dois pontos para o segundo e um para o terceiro pilo-
to a cruzar a linha. Os três primeiros receberam uma 
medalha alusiva ao evento. "Não será uma corrida fácil 
amanhã", disse Verstappen.

Domingo, sem Bottas na primeira fila e isto porque o 
piloto da Mercedes trocou de motor, por isso mesmo 
largou da linha dos pits. Minutos antes e quando os car-
ros vinham para alinha de partida Pierre Gasly da Alpha 
Tauri ele que, devido ao despiste e batida, foi obrigado 
a mudar várias peças do composto aerodinâmico, dis-
se via rádio, que o monolugar não estava em condições 
para fazer a corrida, queixando-se da telemetria e não 
só pois não sentia qualquer sensibilidade no acelerador, 
mas finalmente largou da linha dos pits, em contrapar-
tida o seu companheiro de equipa Y. Tsunoda abortou 
a corrida. Lindíssima a passagem dos (Tri colori) os 
aviões a deixarem no céu de Monza as cores da bandeira  
Italiana. Arranque fabuloso de Ricciardo, McLaren dei-
xando para traz Max Verstappen e Hamilton a queixar-
-se que Max lhe havia fecado a porta, Entretanto ainda 
na primeira volta, Carlos Sainz, Ferrari encosta a sua 
roda dianteira no Alfa Romeo de Giovinazzi, entrando 

o italiano às boxes para mudar a asa dianteira. 
Max Verstappen foi considerado culpado pelo acidente 

e os comissários da prova penalizam o holandês em três 
lugares no próximo GP da Russia. Entrada do carro de 
segurança e nova largada com Ricciardo e Lando Nor-
ris McLaren muito bem a defenderem os comandos da 
corrida. 37 volta e a realidade é que a Red Bull e a Mer-
cedes estão mais rápidos que os McLaren. Penalização 
para Sergio Perez e Mazeppin de 5 seg. por incidentes 
na corrida, abandonando o piloto da Haas na 44 volta. 
53 volta Fantástica vitoria de Daniel Ricciardo (piloto 
do dia) e Lando Norris a oferecem à McLaren a primei-
ra dobradinha desde 2010 no Grande Prêmio do Cana-

dá, oitava vitória de Ricciardo em carreira A sua ultima 
vitoria teria sido em Monaco em 2018. Ricciardo que se 
precipitou a agradecer a toda a sua equipa McLaren o 
terem acreditado nele, festejou no pódio bebendo pela 
sapatilha ritual do piloto australiano. Próximo encontro 
a 26 de setembro no Grande Premio da Russia, esteja 
connosco neste seu jornal A VOZ de PORTUGAL.

1-Daniel Ricciardo, McLaren
2-Lando Norris, McLaren 
3-Valteri Bottas, Mercedes
4-Charles Leclerc, Ferrari
5-Sergio Perez, Red Bull
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