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CARNEIRO: Carta da Semana: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, Interferências. Amor: 
Tenha pensamentos positivos, nem tudo corre como 
planeamos. Enfrente os desafios com coragem. Saúde: 

Mantenha a boa forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades para 
cumprir prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta da Semana: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Confie mais no que sente. 
Aceite que é tempo de mudar. Saúde: Tendência para 
dores musculares. Dinheiro: O seu bom desempenho 

profissional deixará os seus superiores satisfeitos.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: A sua família 
necessita que lhe dê mais atenção. Saúde: Deve 
ter mais cuidado com os seus ossos. Melhore a sua 

postura. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Pequenos desentendimentos 
poderão deixá-lo muito magoado. Veja os problemas 
como uma oportunidade para melhorar.

Saúde: O seu organismo pode ressentir-se dos desequilíbrios 
alimentares. Dinheiro: Poderá receber uma boa proposta.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta da Semana: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Uma boa conversa com o 
seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Lembre-
se que na vida não há impossíveis, apenas objetivos 

mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com os rins, beba 
mais água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as 
deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta da Semana: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Domine a sua agitação, 
permaneça sereno e verá que tudo corre melhor! Saúde: 
Cumpra horários e rotinas. Dinheiro: Surgirão vários 

projetos que lhe permitirão melhorar a sua situação financeira.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta da Semana: Ás de Paus, que 
significa Energia, Iniciativa. Amor: Lute sempre pela sua 
felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. Só 
você é responsável pelo seu caminho! Saúde: Procure 

fazer algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável 
para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Poderá 
apaixonar alguém especial, estará com um forte poder 
de sedução. Saúde: Estará em boa forma, continue a 

praticar exercício. Dinheiro: Pode realizar uma compra que há 
muito tempo desejava. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Se escutar o seu coração e agir de acordo com a 
sua intuição, encontrará a felicidade!

Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Tome chá de 
perpétuas roxas.
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que trabalham 
consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado. 
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que 
vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes 

contra si. Saúde: Cuide dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que 
os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no 
seu local de trabalho. Se seguir em frente e fizer o que tem de ser 
feito, todos acabarão por aplaudi-lo!
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua 
relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!

Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta da Semana: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não se precipite numa decisão 
importante. Analise todos os factos e pense friamente. 
As decisões precipitadas não lhe serão favoráveis. Se 

alguém quiser desviá-lo do caminho do Bem, não o acompanhe!
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para 
que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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Caros amigos leitores, 
estou penando o ga-
delho com os gran-

des patrões da Voz de Portu-
gal. 
Já no tempo dos antigos e 

agora do simpatiquíssimo Sylvio Martins, dizia 
eu que estou penando porque, os que corrigem  
os artigos antes de sair são: naturais do rectângu-
lo português; eu explico: assim eu escrevi que na 
Vila Franca do Campo do amigo Xavier se bebe 
umas ‘’plaquinhas de tintol”. 

Não é que quando sai o jornal estava escrito 
uns copinhos.., mas copinhos é na Vila Franca 
de Xira que se bebe, na terra do Sportuinguista 
Xavier e na Ribeira Seca da Vila Franca é uma 
“plaquinha” com figuinho de banana açoreana 
deliciosa, sais de lá regalado e com vontade de 
voltar. Bom, também já agora que falo do Jornal 
que tão generosamente não me paga nada, penso 
estarem faltando os artigos  e retratos das fes-
tas popuplares portuguesas, escritos pela sempre 
elegante Francisca e outros colegas não menos 
élégantes, retratados pelos sempre bem dispos-
tos Cabral e Arruda. Tenho a certeza que vocês 
tambem  estão sentindo a falta do bailhinho, dos 
retrados no jornal, mesmo que se dance mulhe-
res com mulheres  
Bom, tenho que vos contar uma conversa que 

tive com o Feleciano dos Aflitos, é um lugar dos 

Coisas do corisco
Fenais da Luz em Sao Miguel, coitado está em 
Montreal há uns anos, mas a mulher diz-me ele, 
largou-o para ir viver com o seu antigo melhor 
amigo. O Feliciano contou-me  a sua mágoa no 
piquenique que Ma Gang de Bike organizou no 
antigo Manége Militar,  depois de um excelente 
passeio  de mota até Saint-Adolphe d’Howard. 
Ele  não estava contando com aquilo. Foi um 
choque na testa que ainda hoje ele está sentindo. 
Terminada a conversa e depois de ouvir  o Fele-
ciano alguém disse: o teu amigo  ainda gosta da 
dita mulher.Se gosta ou não agora ela é mulher do 
antigo amigo. O Feleciano também gosta de mo-
tas, para ele o passeio de mota ajuda a esquecer. 
Quanto ao piquenique a organização preparou 

uma toalha  
de mesa para 
uma vez na 
destinação, 
iriamos des-
gustar as 
sandes de 
Pé Torres-
mo  com um 
bom tintol, 
mas a Manége Militar não é muito  propicia para  
toalhas de piquenique e Ma Gang de Bike, não é 
muito talentosa praa  escolher sitios para lanchar, 
mas passeios, sim senhor, tiro  o meu capacete. 
“Segue  o teu destino, rega as tuas plantas, 

ama as tuas rosas. O resto é sombra de arvores 
alheias...”, FERNANDO PESSOA.

JOSÉ DE SOUSA

GIAN PIERO GASPERINI 
Depois de uma inédita qualificação para a Liga dos Campeões, na época passada, a Atalanta continua a provar que o 
projecto que construiu é mais do que um fogacho desportivo. Na retoma da Série A, a equipa comandada por Gian 

Piero Gasperini obteve uma goleada que a coloca confortavelmente no quarto lugar, o último de acesso à Champions. Uma 
prova europeia, de resto, na qual tem surpreendido em toda a linha, já com presença garantida nos “quartos”.
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POESIA DA SEMANA

JORGE CORREIA

Pão e Circo

Interessante verificar como 
esta expressão, atribuí-
da ao poeta Juvenal que 

viveu durante o final do pri-
meiro e princípio do segundo 

séculos, ainda se mantém atual. 
É o selo de quanto se evoluiu tecnologicamente 

mas muito pouco em mentalidade. É um atestado 
ao atraso que as sociedades se votam, por esco-
lha própria, pois quem prefere o prazer imediato 
aos benefícios futuros; quem prefere a pacatez 
medíocre do “costume” a arriscar e fazer avan-
çar a sociedade e consequentemente a nação, ca-
rimba o seu atraso de uma forma indelével. Que 
interessa termos mais poder computacional nos 
telefones móveis que carregamos constantemen-
te do que os computadores da nave que levaram 
o primeiro homem à Lua, se as questões políti-
cas, que nos deveriam merecer a melhor e mais 
racional atenção por dizer respeito a todos nós 
individualmente e como sociedade, são preteri-
das face a promessas ocas ou espetáculos tristes 
e degradantes para os regimes políticos. 
 No nosso cantinho à beira mar plantado 

temos dois exemplos, entre muitos que podería-
mos aqui expor: ministro das finanças demissio-
nário, mas com cadeira já prometida como go-
vernador do Banco de Portugal; Portugal como 
anfitrião da fase final da liga dos campeões. 
O primeiro caso é flagrante o atraso institucio-

nal de que padece Portugal, fruto da sua cultura 
de amiguismo ou compadrio, como lhe queiram 
chamar. 
É verdade que não há crime na passagem de 

uma função para a outra, pois nenhuma lei o 
proíbe. Mas como explicar em consciência que 
a mesma pessoa que decretou sobre assuntos de 
consequências graves que implica terceiros, vai 
agora ocupar agora um cargo de fiscalização e 
regulação sobre esses assuntos? 
O conflito de interesses é claro e límpido como 

a água pura, mas a opção política na troca de fa-
vores para satisfazer ambições pessoais, pois não 
se vê quem mais possa ganhar com isto, turva 
estas águas de um modo tão despudorado que só 
surpreende mais a passividade de algumas forças 
políticas. 
O PSD foi também ator em filme semelhante, e 

provavelmente prefere deixar a porta aberta para 
soluções idênticas no futuro quando estiver no 
poder, se estiver. Mas restantes forças políticas 
restam calmas, lá há uma ou outra voz que se 
levanta, mas apenas para marcar espaço mediá-
tico. E prevalece o erro, com a desculpa que já 

havia sido feito antes! Passemos agora para a re-
ceção da fase final da liga dos campeões... que 
triste espetáculo, com várias figuras de estado re-
levantes todas juntas para divulgar e comemorar 
algo como se fosse um feito histórico. Não con-
sigo imaginar nada tão ignorante e baixo como 
ter um país a desmoronar-se, a mendigar para o 
estrangeiro, com promessas de ajudas aqui e ali 
que nunca as concretiza, mas que reúne líderes 
da nação entre sorrisos e abraços com a receção 
de uns jogos de futebol...! Revelou a CIP (Con-
federação Empresarial de Portugal) os resultados 
de um inquérito nos quais na primeira semana de 
Junho mais de metade das empresas que tinham 
pedido apoios para a crise da covid-19 ainda não 
o tinham recebido, 78% julgava esses apoios 
aquém das necessidades. Onde estão também, 
por exemplo, as promessas derivadas das tragé-
dias incendiárias de 2017, que incluía ações no 
sentido de melhorar os sistemas de prevenção, 
coordenação e combate aos incêndios para além 
de apoios às áreas ardidas?
Entretanto o “povo”, e permitam-me que escre-

va entre aspas, premeia estes “feitos” com au-
mento de intenções de voto, numa sondagem re-
cente. Que dizer disto? A memória é curta, e sem 
dúvida que nada como pão e circo para entreter 
as massas enquanto se enraíza a decadência.

TERNOS BEIJOS  
Faz tanto tempo 

Que não mais a vejo.
Quanta saudade deste amor distante, 

Sofri tanto quando a perdi,
Que ainda vive Minh’ alma
E o coração em prantos.  

Como esquecer 
Se ela era ternura,
Seus olhos ternos 
Sua voz macia e 
 Ao ver-me triste 
Ou desanimado,

Ela cantava doces melodias.  
Hoje sem ela 

Vivo sem consolo, 
Pois era ela quem 
Me incentivava.

Quantas saudades 
Dos seus ternos beijos, 

E de suas carícias 
Que me consolavam.

Vivaldo Terres

Donald Trump:
Um pavilhão com muitas bancadas vazias, um palco no exterior sem assistência. O regresso de Donald Trump aos 
comícios parece ter sido um flop, revelador do estado em que está o apoio ao Presidente norte-americano após a 
sua gestão da pandemia e dos protestos por causa da violência policial. A revelação de querer baixar o número de 

testes para não ter tantos casos de covid-19 ou os ataques aos manifestantes já fazem parte da litania habitual. 
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CRÓNICAS

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a 
vos servir na vossa
língua: português, 
francês e inglês

Lenda da Serra da Estrela

Era uma vez um jovem 
pastor que vivia numa 
longínqua aldeia. Por 

único amigo tinha um ca-
chorrinho, que nas longas 

noites de solidão se deitava a seus pés sem 
esperar nenhum gesto, nenhuma palavra. So-
fria este pastor de uma estranha inquietação: 
cismava alcançar uma serra enorme que via 
muito ao longe, ver as terras que existiriam 
para lá da muralha rochosa que constituía 
o seu horizonte desde que nascera. E muitas 
noites passava em claro, meditando nesse seu 
desejo infindável.
Certa noite em que se julgava acordado, sonhou 

que uma estrela descia até si e lhe segredava que 
o guiaria até ao objecto dos seus desejos. Acor-
dou o pastor mais inquieto e angustiado que nun-
ca, e procurou no céu a verdade do que sonhara. 
Lá estavam todas as estrelas iguais a si mesmas, 
imutáveis e eternas aparentemente. Mas estava 
também uma que lhe pareceu diferente e mais 
sua. Passavam-se os dias e o desejo do pastor au-
mentava, fazia doer-lhe o corpo, ardia-lhe febril 
na cabeça. De noite, todas, todas as noites pro-
curava no céu a sua estrela diferente. E em so-
nhos ela aparecia-lhe muitas vezes desafiando-o, 
desafiando-lhe sempre a vontade. Mas a vontade 
por vezes é tão difícil! Uma noite, num ímpeto, 
decidiu-se. Arrumou tudo o que tinha e era nada, 
chamou o cão e partiu. Ao passar pela aldeia o 
cão ladrou e os velhos souberam que ele ia partir. 
Abanaram a cabeça ante a loucura do que assim 
partia à procura da fome, do frio, da morte. Mas 
o pastor levava consigo toda a riqueza que tinha: 
a fé, a vida e uma estrela.
E o pastor caminhou tantos anos que o cão en-

velheceu e não aguentou a caminhada. Morreu 
numa noite, nos caminhos, e foi enterrado à beira 
da estrada que fora de ambos. Só com a sua es-
trela, agora, o pastor continuou a caminhar, sem-
pre com a serra adiante. 
E à medida que caminhava a serra ia estando 

sempre ali, no mesmo sítio e à mesma distân-
cia. Passou todas as fomes e frios que os velhos 

lhe tinham vaticinado. Atravessou rios, galgou 
campos verdes e campos ressequidos, caminhou 
sobre rochedos escarpados, passou dentro de ci-
dades cheias de muros e gente, mas a montanha 
dos seus desejos nunca a baniu do coração. Por 

fim, já velho, alcançou a muralha escarpada que 
desde a infância o chamava. Subiu, subiu até ao 
mais alto da serra e ali pôde então largar o desejo 
do seu coração, agora em paz e sem desejo. 
O Horizonte era tão vasto e maravilhoso, a im-

pressão de liberdade tão avassaladora que o pas-
tor, sem falar, gritava dentro de si um hino de 
louvor que mais parecia o vento uivando por en-
tre os penhascos rochosos de silêncio. Instalou-
-se o velho pastor e a sua estrela ficou com ele, 
no céu.
O rei do mundo, porém, ouviu falar naquele 

velho pastor e na sua estrela fantástica. Mandou 
emissários à serra: todas as riquezas do mundo 
daria ao pastor em troca da sua pequena estrela. 
O pastor ouviu com atenção o que lhe mandava 
dizer o rei. Depois, olhou em volta. Tudo eram 
pedras e rochedos. Uma pequena cabana de ro-
cha coberta de colmo era a sua morada. Uma cô-
dea de pão negro e uma gamela de leite as suas 
refeições. 

A sua distracção a paisagem infindamente igual 
e diferente do mundo de lá em cima. A sua única 
amiga, a estrela. Suavemente, como quem sabe 
o segredo das palavras e o valor de todos os bens 
possíveis, virou-se para os comissários do rei do 

mundo e rejeitou todos os tesouros da terra, es-
colhendo a pequenez da sua estrela. Passaram-se 
os anos e o velho morreu. Enterraram-no debai-
xo de uma fraga e nessa noite, estranhamente, 
a estrela brilhou com uma luz mais intensa. Os 
pastores da serra notaram essa diferença porque 
a reconheciam também entre as outras, pelo que 
o velho lhes contava em certas noites. E em me-
mória desta lenda, a serra passou a chamar-se, 
para sempre, serra da Estrela.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

DESRESPEITAR CONFINAMENTO É CRIME; MAIS 5 CASOS EM REGUENGOS: No final da reunião desta segunda-feira com os autarcas dos concelhos 
de Lisboa, Amadora, Sintra, Odivelas e Loures, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que serão implementadas medidas “mais transversais”. O estado 
de calamidade vai ser mantido “no conjunto destas freguesias e em alguns destes concelhos”. Além disso, vai ser reposto o limite máximo de 10 pessoas nos 
ajuntamentos, e as autoridades vão poder multar quem não cumprir com as regras em vigor. O boletim epidemiológico desta segunda-feira deu conta de 259 no-
vos casos e mais quatro mortes nas últimas 24 horas. Portugal totaliza 39.392 contágios e 1.534 vítimas mortais desde o início da pandemia. Mais 172 pessoas 

recuperaram da Covid-19, o que fez subir o número total de recuperações 25.548. Os Estados Unidos são o país mais afetado pelo 
coronavírus no mundo. Segue-se o Brasil, que recentemente ultrapassou o milhão de casos positivos e os 50 mil óbitos. 
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Uso de máscara facial 
em locais públicos
Nem todos os que têm COVID-19 
apresentam os sintomas.
Algumas pessoas nem sequer percebem que estão  
infectadas. O uso da máscara pode reduzir o risco  
de uma pessoa infectada transmitir inadvertidamente  
a COVID-19 a outras pessoas.
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Modelo sem costura
Modelo costurado

Você pode facilmente fabricar uma máscara usando materiais encontrados em sua casa. 

Se possível, use um tecido de trama fechada, como o algodão, que permita a passagem 

do ar enquanto você respira. Use pelo menos duas camadas de tecido e assegure-se de 

que a máscara seja confortável e se ajuste bem a seu rosto. Você deve ser capaz de lavar 

e secar a máscara na máquina sem danificá-la nem deformá-la. Existem vários tipos de 

máscaras faciais em tecido.
Veja a seguir dois modelos simples de fazer.

COVID-19: como fazer sua própria máscara facial

Materiais
•  Lenço ou tecido quadrado de algodão de aproximadamente 50 x 50 cm• Elásticos ou prendedores de cabelo• Tesoura, se necessário

Materiais
•  Dois retângulos de tecido de algodão de  25 x 15 cm •  Dois elásticos ou cordões de 15 cm

•  Agulha e grampo de cabelo
• Linha
• Tesoura

Instruções

Instruções
1

2

3

6

4

3

5

Dobre o lenço ao meio.

Corte dois retângulos  de tecido de 25 x 15 cm.  Coloque um sobre o outro e costure os dois juntos.

Dobre a parte de cima para baixo e a de baixo para cima.

Dobre uma barra de  0,5 cm de largura no lado mais longo e costure uma bainha. Agora, costure uma bainha de 1 cm nos dois lados mais curtos.Coloque os elásticos ou os prendedores  de cabelo a cerca de 15 cm de distância.

Dobre cada ponta em direção ao meio e prenda.

Segure a máscara pelos elásticos, levante-a até seu rosto e prenda os elásticos atrás das orelhas.

Ajuste a máscara em seu rosto.

Passe um elástico de 15 x 0,3 cm através das bainhas em cada um dos lados da máscara. Esses serão os elásticos da máscara. Use uma agulha grande ou um grampo de cabelo e amarre bem as extremidades dos elásticos. Se você não tiver elásticos, use cordões para tornar as alças mais longas e amarrá-las atrás da cabeça.

2

4

Puxe suavemente o elástico para que os nós fiquem dentro das bainhas. Junte as laterais com o elástico ou cordão e ajuste a máscara em seu rosto. Em seguida, costure o elástico ou cordão no lugar para evitar que ele escorregue.

Com base no material desenvolvido por: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases. Um documento sobre o uso de más-

caras faciais para ajudar a diminuir a propagação da COVID-19 está disponível gratuitamente no seguinte endereço: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

1
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Lavar as mãos Manter o  
distanciamento físico 

2 metros

Manter o isolamento 
em casa se você  
estiver doente

A máscara facial não substitui as seguintes medidas

Uso de máscara facial em 
locais públicos

1

Quando?

Aviso:

Por quê?

Quando o distanciamento físico em locais públicos não for possível, como ao fazer compras ou usar o transporte público. Se estiver doente, fique em casa. Se você precisar ir a uma clínica médica ou a um hospital, poderá usar a sua máscara de tecido até receber uma máscara cirúrgica. 

Nem todos os que têm COVID-19 apresentam os sintomas. Algumas pessoas nem sequer percebem que estão infectadas. O uso da máscara pode reduzir o risco de uma pessoa infectada transmitir inadvertidamente a COVID-19 a outras pessoas. O uso de uma máscara em locais públicos deve ser acompanhado de outras medidas de proteção, inclusive de práticas de higiene adequadas e do distanciamento físico. Sua máscara deve ser usada corretamente apenas por você e deve ser lavada com frequência.

Como usar a máscara

1  Com uma das mãos, posicione 
a máscara sobre seu nariz e 
sua boca. Use a outra mão para 
prendê-la atrás das orelhas com 
os elásticos ou as alças.

2 Ajuste a máscara no seu nariz.

3 Agora, ajuste-a sob o seu queixo.

Lave as mãos ANTES e DEPOIS do 
manuseio da máscara.

Substitua sua máscara se ela ficar úmida, suja ou danificada.

Não deixe a máscara pendurada no pescoço ou em uma orelha. Mantenha-a no rosto e evite tocar nela. Se, durante o uso, você tocar na máscara, lave bem as mãos o mais rápido possível.

Retire a máscara pelos elásticos ou pelas alças sem tocar na frente dela.

Dobre a máscara e a armazene em uma sacola limpa. Você deve lavar a máscara assim que chegar em casa, junto com o restante das suas roupas.

2

3

Crianças com menos de dois anos de idade e pessoas com dificuldades respiratórias, que sejam portadoras de deficiência ou que necessitem de ajuda para remover as máscaras não deverão usá-las.
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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.

Os Jovens e a Falta Prolongada de Maturidade

Não é de hoje que assis-
timos há bastante ge-
neralizada juventude 

adulta que quebra regras e 
princípios básicos de educa-

ção. E não venham com a conversa de que se 
amadurece mais tarde, que é preciso preservar 
as crianças e adolescentes de traumas fictícios 
vindos de livros escritos por psicólogos que es-
tudam nas novas escolas de pensamento lasso e 
educação duvidosa e permissiva.
Sem trave- mestra que mantenha uma nação, 

uma região, uma família a caminhar na direcção 
certa e a cumprir princípios de honradez, de en-
treajuda, de respeito pelos outros não há ordem 
nem caminhada ascendente na vida pessoal dos 
indivíduos que delas fazem parte.
Estamos todos a escrever a História destes tem-

pos difíceis e severamente conturbados. Não é 
uma guerra como as outras em que os nossos pais 

PROF.ª MARIA 
DA CONCEIÇÃO BRASIL

e avós estiveram envolvidos e em que o inimigo 
estava bem definido. Nem todos os nossos ante-
passados lutaram na linha da frente da primeira 
bem como da segunda guerra mundiais. 1914 
a 1917; 1939 a 1945 foram anos difíceis para o 
mundo inteiro. A fome, o racionamento das neces-
sidades básicas, a incerteza na segurança pessoal 
e da família foram uma constante nesses perío-
dos de guerra. As pessoas sobreviveram. Como? 
Unindo-se na dor e partilhando entre todos o que 
tinham.
Esses períodos coincidiram, na maioria dos paí-

ses, com regimes de Ditadura, repressão e falta de 
liberdade.
Agora somos livres. Não vivemos em democra-

cia? Acham que sim? Estou a ser cínica, pois não 
o somos na realidade do nosso poder de decisão 
na maioria das circunstâncias. Temos rédeas a 
toda a nossa volta. É a comunicação social; são 
as redes sociais; é o capitalismo; o consumismo 
que empurra os menos previdentes para os crédi-
tos que arrasam famílias, para as roupas e outros 
bens desnecessários que os tais jovens imaturos, 
por ensinamento e opção, querem indisciplinada-
mente comprar mesmo que para isso tenham que 
agredir pais, mães, avós. Ou roubar, destruindo 
bens alheios sem usar o pensamento como travão 
para se deterem e recuar. Até se mata por meia 
dúzia de euros e por um par de sapatos de marca.
Os pais destes jovens que deveriam todos estar 

ocupados, a estudar ou a trabalhar, são os casais 
da faixa etária dos cinquenta anos que, talvez ten-
do passado por dificuldades económicas, resol-
veram ouvir as vozes dos tais psicólogos de que 
faço referência acima e deram tudo o que podiam 
e o que não tinham para os educar num regime 

de “coitadinho” do meu filho/a que gosta tanto de 
ter isto e mais aquilo. E deram-lhes tudo ou quase 
tudo sem pensar que quanto mais cederam no des-
cambar da sua superioridade de pais que deveriam 

querer o melhor para os filhos, os transformaram 
em irresponsáveis e quase inúteis.
Todo este monólogo vem a propósito da tragédia 

que está a acontecer em Lisboa e Vale do Tejo, 
com números alarmantes da propagação do vírus 
Covid 19 advindo na sua maioria de festas ilegais 
desta gente indisciplinada e sem regras que só 
pensa no seu umbigo e esquece todas as pessoas 
que serão infectadas ou, mesmo morrerão, porque 
os palermas entenderam que na vida o que impor-
ta é divertir-se e beber uns copos.
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JOÃO GAGO DA CÂMARA

PARALELO 38

Rocky, papagaio açoriano em viagem

A 14 de maio passado, em 
plena pandemia, Rocky, o 
papagaio do criador aço-

riano João Cymbron, foi um dos 
que não aguentou aquele teto baixo sobre a 
gaiola. Faltava muito azul ali. Após o treino 
de voo, aproveitou a porta aberta esquecida 
pelo dono para se esgueirar e arriscar altos 
voos.
No dia em que Rocky bateu asas, ainda esta-

vam todos confinados. Todos fechados em casa 
como manda o medo de coisa que não se vê e 
pode estar em qualquer lugar prestes a prender-
-se-nos na pele, a atravessar as fronteiras que 
nos separam do exterior e a atacar-nos por den-
tro, sem que possamos deitar-lhe as mãos para 
nos defendermos. O vírus invisível, suspenso 
no ar, quem sabe, estava lá fora. E ainda está. 
Não aqui. Por enquanto. As ilhas açorianas têm, 
presentemente, zero casos. São a quarta região 
mais saudável do mundo e vamos desconfinan-
do, perdendo algum do medo, cientes de que, 
estando abertos ao mundo, estamos abertos à 
pandemia, mas life must go on, por muito ata-
balhoada e intimidante que possa ser a viagem. 
Voltando a Rocky, na altura do seu desapareci-
mento, a maioria dos humanos e dos animais de 
companhia, nestas ilhas em nenhures, estavam 
confinados. Todos eram cúmplices e solidários 
no sofrimento se é que se pode atribuir estes 
sentimentos a animais. Foi assim connosco, te-
lefone à mão a disfarçar saudades, desalentos, 
revoltas, depressões. Com eles, foi certamente 
inquietação e necessidade de libertação, longe 
da clausura do abrigo que era a casa. Bem os 
víamos olhando a rua atrás da porta, adivinhan-
do caminhos. Os seres vivos não foram feitos 
para o isolamento, que o digamos nós, os ditos 
racionais. 
A 14 de maio passado, em plena pandemia, 

Rocky, o papagaio do criador açoriano João 
Cymbron, foi um dos que não aguentou aquele 
teto baixo sobre a gaiola. Faltava muito azul ali. 
Após o treino de voo, aproveitou a porta aberta 
esquecida pelo dono para se esgueirar e arriscar 
altos voos. E voou tanto e tão rápido que, logo, 
cruzou os céus da ilha, entre a Senhora da Rosa, 
na Fajã de Baixo, e a cidade de Ponta Delgada, 
e ainda um pouco de mar, pousando nos mas-
tros de um navio de turismo, o Celebrity Infini-
ty, que acabara de escalar a cidade micaelense 
para reabastecer.
Os companheiros de asas, Rambo, uma cata-

tua alba, e Jóia, uma arara aruana, perceberam 
a ausência de Rocky, e até hoje ficaram animais 
tristes. A casa silenciou-se. Rocky, afinal, baru-
lhento, levara a alegria da casa. Cantava “como 
um pássaro”. Assobiava como João Cymbron, o 
seu dono,  e chamava os cães pelos nomes com 
voz tão igual à do dono que os baralhava. Os 
canídeos ouviam os chamamentos e, sem de-
longas, obedeciam ao papagaio gozão, mesmo 
não enxergando o dono.
Perante a fuga de Rocky, Cymbron desdobrou-

-se em contatos telefónicos, através de emails 
e pelas redes sociais. E as partilhas que davam 
conta do desaparecimento do papagaio, no Fa-
cebook, sucederam-se. Finalmente, a pérola da 

espera, o Rocky estava vivo e bem.  Um tri-
pulante de um barco de recreio, um indiano 
de nome Isaac Pradhan, postava do Celebrity 
Infinity, o anúncio  da presença inesperada de 
um papagaio na embarcação que, na altura, já 
navegava a caminho de La Rochelle, no norte 
de França. E aí aportaram a 21 de maio. Rocky 
foi entregue ao Planeta Selvagem, um Jardim 
Zoológico de Nantes, entrando em quarente-
na. Mais uma quarentena, Rocky! Desta não te 
livras! Testado e limpo da Covid 19, aguarda 
numa clínica veterinária, em Nantes, a chegada 
do seu saudoso dono e tratador.
Há os que que se submetem e os que se atre-

vem. E a sorte protege os audazes. Atreveu-se 
o nosso Rocky fujão e foi em aventura  parar 
ao norte de França. Mas o seu dono lá estará 
em breve para o trazer de volta à proteção da 
casa e amor da família.
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7 DIFERENÇAS

Santuário de Fátima deteta 16 casos no coro

O Santuário de Fátima revelou ontem 
que foram identificados 16 casos posi-
tivos para a covid- 19 entre os seus co-

laboradores, todos ligados ao coro. 
De acordo com um comunicado, na sexta-feira 

o Santuário de Fátima foi informado de que um 
colaborador estava infetado, pelo que deu indica-
ção de isolamento profilático a todos as pessoas 
que estiveram em contacto com esse colaborador 
e de testes a todos os colaboradores internos e aos 
membros do coro. 
“No sábado foram realizados 244 testes, dos 

quais resultaram 16 casos positivos e 228 negati-
vos”, lê-se no comunicado. 
Desde o início da epidemia têm sido identifica-

dos clusters de casos de covid-19 em coros. Em 
março, ainda antes do lockdown, uma atuação de 

um coro holandês foi associada a 102 casos, uma 
situação dramática que resultou na morte de qua-
tro dos membros do coletivo Amsterdam Mixed 

Choir. 
Registaram-se já situações idênticas noutros 

países, o que tem levado a alguma análise sobre 
o risco de cantar em grupo numa 
altura em que a epidemia não está 
controlada e existe transmissão as-
sintomática. 
Nos Estados Unidos, onde um 

cluster num coro em Washington 
fez duas vítimas mortais, o Centro 
de Controlo e Prevenção e Doen-
ças acabou por não emitir um aler-
ta especial para os coros quando 
elaborou regras para os cultos re-
ligiosos, mas a decisão foi contes-
tada no início do mês por alguns 
investigadores, que admitem que 
o facto de o canto exigir uma ins-

piração e exalação mais profunda pode aumentar 
o risco de inalação de gotículas. “Remover essa 
orientação é extremamente perigoso e irresponsá-
vel”, disse na altura Jose Jimenez, da Universida-
de do Colorado, citado pelo The Guardian. Já o 
Centro Europeu de Controlo de Doenças inclui o 
canto em grupo na lista de situações para as quais 
existe evidência de transmissão da doença em lo-
cais confinados e com muitas pessoas. 
Nas orientações da Direção Geral da Saúde so-

bre medidas de prevenção e controlo em Locais 
de Culto e Religiosos não existe nenhuma indica-
ção específica para os coros. As normas incluem 
várias regras a observar, como o arejamento dos 
espaços e a distância de dois metros entre pessoas 
que não sejam coabitantes.
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Festas ilegais, perigo aumenta
com férias escolares à porta
As festas ilegais têm-se tornado uma das 

principais preocupações tanto para as 
autoridades de saúde como para as for-

ças de segurança, devido à covid-19. 
E com as férias escolares à porta – as atividades 

letivas terminam a 26 de junho –, adivinha-se um 
aumento de eventos organizados na internet: são 
muitos os jovens que usam as redes sociais para 
agendar encontros com amigos em plena fase de 
desconfinamento. Centenas marcam dia, local e 
hora e juntam-se em praias, parques de estaciona-
mento, postos de combustível, salões de festas ou 
até casas particulares de uma das pessoas envolvi-
das, segundo o i apurou. E o início do verão – bem 
como as elevadas temperaturas que se anunciam 
– pode vir a complicar o trabalho da Polícia de 
Segurança Pública (PSP) que, apesar de já ter sido 
obrigada a intervir algumas vezes, tem sido rece-
bida com aceitação quando se dirige aos locais e 
aborda os jovens presentes nas festas ilegais. “No-
tamos que, tal como aconteceu em Carcavelos ou 
em Braga, existe um enorme respeito pelo nosso 
trabalho de quem está envolvido nas festas. Quan-
do chegamos aos locais, as pessoas acatam muito 
bem e desmobilizam. Não tem havido problemas 
e esta é uma atitude de louvar”, sublinhou ao i o 
porta- voz da PSP Nuno Carocha, fazendo alusão 
ao evento que reuniu cerca de mil pessoas jun-
to à praia de Carcavelos, na sexta- feira à noite, 
e também ao ajuntamento ilegal de 200 pessoas 
em Braga, na madrugada de ontem. No sábado 
à noite, a PSP do Porto, por seu turno, foi tam-

bém obrigada a intervir para dispersar um grupo 
de “algumas centenas” de jovens que se juntou na 
zona da Cordoaria, no centro da cidade. “Estamos 
a falar de realidades muito díspares. Tanto es-
tamos a falar de um grupo de amigos que ha-
bitualmente se junta, e nós intervimos, como 
de coisas mais organizadas, previamente pla-
neadas, como em Lagos e Carcavelos. É uma 
disparidade tão grande que não conseguimos 
sistematizar, porque chamar a tudo ajunta-
mentos e festas não é verdade”, ressalvou. Em 
Lagos, no Algarve, por exemplo, a situação 
complicou-se com a confirmação de 90 casos 
de covid-19, tornando-se um dos maiores fo-
cos de contágio identificados desde o início da 
pandemia em Portugal. Foi uma festa de ani-
versário que se realizou a 7 de junho, no salão 
do Clube Desportivo de Odiáxere. Começou 
com 20 pessoas, mas rapidamente descambou. 
AJUDA DA POPULAÇÃO E DAS FAMÍLIAS
As autoridades têm tido ajuda no processo de de-

tetar ajuntamentos e festas ilegais: há pessoas que 
não têm receio de pegar no telemóvel ou até mes-
mo de sair de casa para contactar a PSP proposita-
damente e comunicar que estão a avistar aglome-
rados de pessoas, colocando em risco a saúde de 
todos. “Aquilo que registamos com agrado é que, 
por parte da população, existe grande consciência 
do risco que estes eventos representam em termos 
de saúde pública. Chegam à polícia e gostamos 
dessa abertura por parte da população. 
E ajuda muito”, atirou Nuno Carocha, dizendo 

que, “tal como nos ensinou o acontecimento em 
Lagos”, estes ajuntamentos são uma “perfeita ar-
madilha”. Além disso, a PSP tem solicitado tam-

bém às famílias para consciencializar os jovens da 
importância do distanciamento social e da forma 
como o desconfinamento é feito. 
“É esta consciencialização que temos de refor-

çar. Os jovens são um grupo de risco nesta época 
e contamos com a colaboração também das famí-
lias para consciencializar os jovens da importân-
cia do convívio. Mas que este não seja feito em 
grupos de centenas de pessoas. Nos locais que já 
conhecemos, e onde notamos que existe maior 
concentração, estamos mais atentos e tentamos 
sensibilizar as pessoas de uma forma muito direta 
e assertiva”, rematou o porta-voz da PSP.
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LAZER

Terra Brava e o seu desenvolvimento
Para vingar a morte dos 

pais, Diogo vai ter de des-
truir a mãe da mulher que 

ama. E, ao lutar pelo amor, terá 
de enfrentar o seu irmão mais 
novo.
Diogo, um militar condecorado, 

descobre que Eduarda é a respon-
sável pela destruição da sua famí-
lia. Regressa à terra natal para se 
vingar, mas apaixona-se pela filha 
desta, Beatriz, que está casada com 
Tiago, o irmão biológico do militar 
e única família que lhe resta. Uma 
história de vingança. Uma matriar-
ca determinada em manter o passa-
do longe. Um amor doentio e uma 
história de superação.

O QUE VAI SE PASSAR NOS
PRÓXIMOS EPISÓDIOS...
Diogo aponta para o mapa, co-

manda operações de busca. Tiago 
diz que o caso está entregue à po-
lícia, acha que Diogo só quer fazer 
papel de herói. Quer ir com Beatriz 
à polícia. Beatriz firme, diz que vai 
com Diogo porque ele é seu namo-
rado. 
Beatriz angustiada, pensa no que 

Martim estará a sofrer. Lembra-se 

do rapto de Rodrigo. Diogo diz que 
vão encontrar Martim são e salvo. 
Eduarda entra. Agradece ajuda de 
Diogo.
Tiago entra, não tem notícias de 

Martim. Candy conta que ela tam-
bém fugiu em pequena, voltou por-
que tinha fome, diz que Martim vai 
fazer o mesmo. Tiago chora, conta 
a Candy que Martim não é seu fi-
lho biológico.
Carla pergunta se há novidades de 

Martim. André diz que não. Car-
la diz que quer comprar casa mas 
precisa que ele compre a sua parte 
daquela casa ou vendem e dividem 
o dinheiro. André não quer saber 
disso. Carla fica cheia de raiva.
Falam do desaparecimento de 

Martim. Xana acha que ele foi rap-
tado. Elsa diz a Xana para falar 
com Afonso, conta da proposta mi-
lionária para se vender os terrenos. 
O Carrossel pode abrir noutro sítio 
e eles ficam ricos.
Miguel quer ir para o lar. Tina 

conversa com ele. Conta que sem-
pre lhe mandou dinheiro, além de 
presentes e que foi ela quem com-
prou tudo o que ele sempre preci-
sou. Miguel não quer acreditar que 

mãe do coração lhe mentiu.
Sara faz o papel de amiga preocu-

pada. Diogo diz que não há pistas 
sobre Martim mas que o vão en-
contrar. Rita diz que contem com 
ela para ajudar. Sara diz que não 
sabe de nada nem se lembra de um 

sítio onde ele possa estar.
Francisco está desolado, diz a Ro-

sete que não há nenhuma pista so-
bre Martim. Tem medo que tenha 
acontecido algo grave. Rosete diz 
que Martim é esperto, não o encon-
tram porque ele não quer.
Martim percebe que a garrafa de 

água está vazia, decide ir enchê-la 
mas a garrafa cai e rola para longe. 
Ele tem dificuldade em chegar a 
ela. Não desiste, consegue apanhá-
-la e segue caminho. Afonso an-
gustiado diz Arminda que só pensa 
em cenários horríveis. Arminda diz 
que têm de ter fé. Beatriz entra e 
Afonso tem discurso positivo. Ela 
sai. Afonso diz Arminda que tem 
medo que Martim esteja morto.
Tina tem esperança que depois da 
conversa sincera que teve com Mi-
guel, as coisas mudem para melhor 
entre eles. Filipe diz que ela é uma 
boa mãe. Tina está feliz. Beija-o.
Tomás muito preocupado com 

Martim. Gabriela diz Tomás para 
contar com ela para o que for. Se 
for preciso trata de tudo para ele ir 
à procura do miúdo. Joana diz para 
também contar com ela. Tomás 
agradece.
Todos reunidos, não há pistas so-

bre Martim. André acha que o miú-
do está morto. Carlos diz que falou 
com colegas da PJ e deu entrada 
com pedido para localizar telemó-
vel de Martim. Henrique furioso.
Henrique discute com Carlos. 

Exige que ele não se meta no seu 
trabalho. Carlos diz que está preo-
cupado com Martim e não com o 

ego dele. Diz que se ele não quer 
que lhe ensinem a fazer o seu tra-
balho, para o fazer como deve ser.
Diogo aponta para o mapa, co-

manda operações de busca. Tiago 
diz que caso está entregue à polí-
cia, acha que Diogo só quer fazer 

papel de herói. Quer ir com Beatriz 
à polícia. Beatriz firme, diz que vai 
com Diogo porque ele é seu namo-
rado.
Rita troca penso de Candy. Falam 

do desaparecimento de Martim. 
Rita diz para ela ter cuidado com 
Beatriz, acha que Tiago nunca a 
esqueceu. Diz que Beatriz é uma 
sonsa, culpa-a para fim da sua re-
lação com Diogo.
Eduarda está furiosa, critica Bea-

triz e a culpa de Martim ter fugido. 
Tiago também está furioso. Beatriz 
diz que Martim fugiu para saber a 
verdade, nada tem a ver a sua re-
lação com Diogo. Eduarda entra 
irritada por causa do namoro en-
tre Diogo e Beatriz. Arminda diz 
que sabia da relação deles, apoia. 
Eduarda fica furiosa. Arminda sai. 
Eduarda liga para Vladimir.
Prazeres abre o computador no 

site de encontros que fizeram para 
Marco. Na maioria são mensagens 
de homens. Prazeres culpa Catari-
na. Esta decide resolver as coisas e 
começa a bloquear perfis.
Tina oferece a Miguel um telemó-

vel topo de gama. Miguel fica eu-
fórico, abraça e beija Tina. Filipe 
pergunta o que ele vai dar à Tina 
em troca. Fala de trabalhar e es-
tudar. Miguel responde mal. Tina 
não liga. Filipe preocupado.
Afonso fica furioso ao saber que 

Eduarda fez proposta a Raul pe-
los terrenos do Carrossel. Pensam 
numa estratégia para convencer 
Raul. Rosete não gosta da ideia de 
seduzir Raul. Vão perder o bar.

OMS DESAFIA LABORATÓRIOS A AUMENTAREM PRODUÇÃO DE DEXAMETASONA
Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava numa videoconferência de imprensa, o dexametasona “pode salvar doentes em 
estado grave”, mas apenas deve ser administrado a estes pacientes e sob “supervisão clínica”. “O desafio, agora, é aumentar a produção e distribuir rapida-
mente, e de forma equitativa, o dexametasona em todo o mundo, focando-nos onde é mais necessário”, afirmou o diretor-geral da OMS, a partir da sede da 
organização, em Genebra, na Suíça. De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, a procura do medicamento anti-inflamatório esteroide aumentou, depois 

de dados preliminares de um estudo realizado no Reino Unido terem revelado o efeito benéfico do fármaco, ao reduzir a mortali-
dade de doentes com covid-19 que têm dificuldade em respirar e precisam de receber oxigénio ou estar ligados a um ventilador.
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RESTAURANTESMERCEARIAS
CHOURIÇÔR

4031 De Bullion, Montreal
Tel.: 514-849-3808

LES ALIMENTS PICADO INC.
4553 Boul. St-Laurent, Montreal

Tel.: 514-289-8786
MARCHÉ SÁ ET FILS

4701 Rua St-Urbain, Montreal
Tel.: 514-842-3373
SOARES E FILS

130 Duluth Este, Montreal
Tel.: 514-288-2451

UNIVERSAL INTER MARCHÉ
89 Mont-Royal Este, Montreal

Tel.: 514-849-6307

PADARIAS E
PASTELARIAS

CROQUETTE MAIA
2035 Bélanger, Montreal

Tel.: 438-387-8990
PADARIA AÇORANNA

8351 Boul. Saint-Michel, Montreal
Tel.: 514-376-4124

PADARIA COIMBRA
191 ave. Mont-Royal, Montreal

Tel.: 514-844-0223
PÂTISSERIE DU ROSAIRE

6805 St-Hubert, Montreal
Tel.: 514-843-6668

PADARIA LAJEUNESSE
533 rua Gounod, Montreal | T.: 514-272-0362

1773 Boul. des Laurentides, Laval | T.: 450-667-0362
PADARIA NOTRE MAISON

4101 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-844-2169

PADARIA S.MIGUEL
4385 St-Martin Oeste, Laval

Tel.: 450-978-9667

PEIXARIA
PEIXARIA SÃO MIGUEL
4804 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514-274-8553

BOM SÃO JOÃO À TODOS

ALDEA
4403, Boul. St-Laurent, Montreal

Tel.: 514-843-6464
A QUINTA

1851, rua Ontario Este, Montreal
Tel.: 514-563-1211
BOCA IBÉRICA

12 Rachel Oeste, Montreal
Tel.: 514-507-9996
BOCADO GRILL

5, rua Morley, Longueuil
Tel.: 450-890-0500

BRASEIRO
8261, Boul. St-Laurent, Montreal

Tel.: 514-389-0606
BRAZAS PORTUGAL

169A, Boul. Ste-Rose, Laval
Tel.: 450-628-8417
CAFÉ CENTRAL

4051, St-Dominique, Montreal
Tel.: 514-289-9367

CAMPO
1108, Boul. Maisonneuve O., Montreal

Tel.: 514-903-9639
CANTINE EMILIA

7901, St Dominique, Montreal | T.: 514-543-4313
30, St-Catherine, Montreal | T.: 438-836-6463
75, rua Saint- Viateur, Montreal | T.: 438-375-9010
59, Boul .Samson, Laval | T.: 450-689-5959
400 Boul. Curé-Labelle #6, Blainvile | T.: 450-420-9993

CANTINHO
3204, rua Jarry, Montreal

Tel.: 514-729-9494
CASA ALENTEJO

5938, St Hubert, Montreal
Tel.: 514-272-9797
CASA MINHOTA

3959, Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-842-2661

CASA PORTUGAISE
3060, Boul. St-Joseph, Lachine

Tel.: 514-637-2202
CASA SANTOS

4745, Boul. des Laurentides, Laval
Tel.: 579-641-6464

CASA VINHO
3750. rua Masson, Montreal

Tel.: 514-721-8885
CHEZ DOVAL

150, rua Marie-Anne Este, Montreal
Tel.: 514-843-3390

COCO RICO
3907, Boul. St-Laurent, Montreal

Tel.: 514-849-5554
DOURO

6518 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-273-6969

DA LILLO
615, rua Jarry Este, Montreal

Tel.: 514-276-1888
DOM CARLOS

1662, St Catherine Este, Montreal
Tel.: 514-524-3203

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO

101, rua Rachel E, Montreal
Tel.: 514-524-3203

ESCUDO
49, Ch. de la Grande-Côte, Boisbriand

Tel.: 450-419-0000
FABULEUX CHEZ SERGE

 4281, Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 450-419-0000
FERREIRA CAFÉ

 1446 Peel St, Montreal
Tel.: 514-848-0988

FOGO EURO-LOUNGE
20820, Chemin de la Côte N, Blainville

Tel.: 514-370-3646
HELENA

438, McGill Suite 100, Montreal
Tel.: 514-878-1555

IMPÉRIO
1292, rua Jarry, Montreal

Tel.: 514-721-5665
JANO

3883, Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-849-0646

LUSO
5840, Bélanger Este, Montreal

Tel.: 514-251-1001
MA POULE MOUILLÉE

969, Rachel Este, Montreal
Tel.: 514-522-5175

MILE-END
100, rua St-Viateur Oeste, Montreal

Tel.: 514-277-7676
PIRI PIRI

3038, Masson, Montreal | T.:  514-419-5620 
415, Mont-Royal, Montreal | T.: 514-504-6464
3753, Ontario Este., Montreal | T.: 514-521-2779
5480, Côte-des-neiges, Montreal | T.: 514-303-7474
1617, rua Saint-Denis, Montreal | T.: 514-419-7474 

PORTUGALIA
34 Rachel Oeste, Montreal

Tel.: 514-282-1519
PORTUS 360

               777 Boul. Robert-Bourassa, Montreal
Tel.: 514-849-2070

POULET A 3 PATES
3224 Rosemont, Montreal

Tel.: 438-387-6477
ROMADOS

115, rua Rachel Este, Montreal
Tel.: 514-849-1803

SIZZLE
2468, Jean-Talon, Montreal

Tel.: 514-727-0404
SOLMAR

111, rua St-Paul Este, Montreal
Tel.: 514-861-4562

TABERNA ROCKLAND
2305 Rockland Rd, Mount Royal

Tel.: 514-342-3222
VIANA-SOL

 5428, Boul. Cousineau, St-Hubert
Tel.: 450-462-4920

CABELEIREIROS
COIFFURE NELLA

4200, St-Urbain, Montreal
Tel.: 514-844-8157

SALÃO EDITE
89 Rachel, oeste, Montreal

Tel.: 514-842-9929

REABERTURA
26 de junho
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. Gonçalves
T.: 514 884.0522Agências funerárias

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Massada de peixe

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

PALAVRA CRUZADA

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO 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. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

SUDOKU

37 4

8
6

2

5
6

5

2 3

6

1
7

2 3

9
9

82

7

1

INGREDIENTES: 
 700 g maruca; 1,5 l água; 1 c. de sobremesa sal; 500 g camarão (cascas 
e cabeças); 5 dentes de alho; 0,3 dl azeite virgem extra; 150 g cebola 
picada; 100 g alho-francês em rodelas; 200 g cenoura; 1 folha de louro; 
250 g massa macarronete; 1 emb. coentros (escolhidos e lavados).
PREPARAÇÃO: 
 1. Numa panela, coloque o peixe e cubra com cerca de litro e meio 
de água. Junte o sal e leve ao lume. Deixe ferver 10 minutos e retire 
o peixe com uma escumadeira. Introduza as cascas e as cabeças dos 
camarões no caldo da cozedura do peixe e deixe ferver. 2. Descasque 
e pique os dentes de alho, pele as cenouras e corte-as em rodelas. 3. 
Num tacho, com o azeite salteie os dentes de alho picados e, quando 
começarem a alourar, o alho-francês e a cebola picada. Deixe cozinhar 
até os legumes estarem macios. Adicione as rodelas de cenoura, o to-
mate e a folha de louro. Tape e deixe cozinhar sobre lume brando até 
o tomate estar macio. 4. Triture as cascas e as cabeças dos camarões 

com a varinha mágica e coe o caldo com um passador de rede. Deite o caldo sobre o refogado e quando levantar fervura, 
introduza a massa. Tape e deixe cozer até estar al dente. 5. Limpe o peixe de peles e espinhas e desfaça-o em lascas 
grandes. Junte o peixe e os coentros à massa e sirva imediatamente.

59 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 1. Alcunha do “Carro do Povo”. Lista. 2. Eu te saúdo! (in-
terj.). Segundo. Mamífero carnívoro da América, da família dos felídeos, 
com afinidades com o leão. 3. Graceja. Foi “ontem” mas pode voltar a acon-
tecer amanhã. 4. Tornar a cair. Sétima nota musical. 5. Orçamento Suple-
mentar. Som de canhão. Preposição que designa posse. 6. Adejo. Prefixo 
(ouvido). 7. Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 
Leito glaciar invadido pelo mar depois da fusão do gelo. 8. (...) Pestana, fez 
parte do elenco fundador da companhia A Comuna – Teatro de Pesquisa 
(1949-2020). Itérbio (s.q.). 9. Raiva. Indivíduo que vende coisas usadas. 
10. Atmosfera. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Suspirar. 11. Brinque-
do de criança. Pessoa notável na sua especialidade. Nome feminino.

VERTICAIS: 1. Tiveram uma quebra nas vendas em Portugal, a segunda 
maior da Europa. Dar mios. 2. Atendas (um cliente). Espécie de tacho de 
cortiça, com tampa, onde os pastores do Alentejo levam os alimentos. 3. 
Prefixo (repetição). Federação pela (…), entregou a Ferro Rodrigues as-
sinaturas para referendo sobre eutanásia. 4. Parvo. Sociedade Anónima. 
5. Fendas na pele produzidas pelo frio. A ele. 6. Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de água. Ferro (s.q.). Quarta nota da escala 
musical. 7. Vida airada (regional). 8. Prefixo que exprime a ideia de mo-
mento posterior. Entoação. 9. Que ou aquele que ruge. Interjeição que se 
emprega para excitar ou animar. 10. País do Sudoeste Asiático cuja capital 
é Mascate. Bob (...), músico que lançou o álbum Rough and Rowdy Ways. 
11. País do Sudoeste Asiático, península da Indochina, cuja capital é Vien-
ciana. Confirmação.

5
4

8
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4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593

Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria 
Lajeunesse. Muito bom salário. 

PATRICIA: 514-814-0362

PRECISA-SE DE HOMENS 
PARA TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.

TEL:514-362-1300

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514-299-1593

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 funcionários (homens e mulheres) com 
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a 
tempo inteiro ou parcial com carro. 

Envie CV por fax 450-978-9664 ou por E-mail 
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-978-0990 

entre 9h00 e 16h30.

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura ho-

mens para trabalhar nos jardins. Com 
ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389

Companhia em paisagismo 
está à procura de empregados

com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários 
empregos: instalador de “pavé” e pa-
rede e operador de escavadora com 
licença de condução de classe 1 ou 3. 
Salário competitivo. 

ROBERTO: 514-992-1586

EMPREGADOS

EMPREGOSEMPREGOS

PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco 

de experiência em cortar relva. 
Muito bom salário.

JACK: 514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de empregado
preferencialmente com experiência

para instalar, montar e trabalho
geral para rampas 

em alumínio ou metal 
com experiência.
Apresentar-se no 

8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou

por email 
info@mondialuminium.com

REGENCY NANNIES
REGENCY NANNIES, a maior e mais importante 
agência de empregos para nannies, caregivers e hou-
sekeepers (limpeza/governantes) de Montreal tem vá-
rias vagas para a candidata ideal. As nossas famílias 
são profissionais que procuram candidatas sérias e 
experientes para os ajudarem nas diversas posições 
disponíveis nas suas casas. As vagas preenchem-se 
rapidamente: temos muitos pedidos e colocamos mui-
to pessoal - mas há sempre novas aberturas. Portanto 
aplique o mais rápido possível para estar no nosso sis-
temae ter preferência quando a vaga ideal para si abrir. 
Neste momento, à parte das nossas famílias habituais, 
também temos 2 postos de nannies/housekeepers para 
candidatas que possuam carro. Aplique hoje – telefone 
para (514) 344-0099, hoje pode ser a grande oportuni-
dade da sua vida!

LES ENTREPRENEURS

BUCARO
Precisa-se de um trabalhador em 

“Pavé Unis” com experiência. 
Podem nos contatar para o

514 325-7729 ou enviar 
o vosso CV para

josbucaro@bucaro.ca

EMPREGOS

ENCONTROS

Restaurante Taberna situado no centro comercial Ro-
ckland está a procura de empregados tal como cozi-
nheiros, grelhadores, caxeira que fala francês.

CHEFE SILVA: 438-396-6357

Também para os nossos outros restaurantes de sushi 
supper club, Espanhol e Italiano. Precisa-se cozinhei-
ros e empregados de cozinha e lava-pratos. a tempo 
inteiro.

CHEFE SILVA
438-396-6357

- Estas sozinha? 
- Queres um bom homem simpático?
Se é sim,... tenho 51 anos e estou sozinho 
e sem problemas. Procure uma senhora com 
mais ou menos a mesma idade, e quer fazer 
uma vida a dois.

514-267-6528

Precisa-se de cozinheiro a tempo inteiro com ou 
sem experiência em grelha de carvão.

514-637-2202

PADARIA LAJEUNESSE EM LAVAL
Precisa-se de vários empregados em geral para a 

padaria e churrascaria.
450 667-0362

Lajeunesselaval@gmail.com

NECRELOGIA

† LEONILDO MIRANDA
1941 – 2020

Faleceu em Montreal, no 
dia 19 de junho de 2020, o 
Sr. Leonildo Miranda, natu-
ral dos Arrives, São-Miguel, 
Açores com 78 anos de ida-
de.
Deixa na dor sua esposa a 
Sra. Osvalda Maria Raposo, 
seus filhos Armenio (Júlia), 
David (Rosa Maria) e Nélia 
(Shawn), seus netos/as 
Emma, Isabella, Kevin, Karl, 
Nicole, Austin, Heavenlee e 
Ryan, seu irmão e sua irmã, 
sobrinhos/as assim como outros restantes familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de Yves Légaré
1350, Autoroute 13  Laval, Qc
Victor Marques
Tel.: (514) 595-1500

Devido à situação, não nos é possível divulgar dias nem 
horas de exposição. O funeral terá lugar na capela do 
complexo funerário, seguindo depois para o cemitério 
Notre-Dame-Des-Neiges em Montreal, onde será se-
pultado. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. Bem haja.
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1-Liverpool 83 30 27 2 1
2-Man. City 60 29 19 3 7
3-Leicester City 54 30 16 6 8
4-Chelsea 51 30 15 6 9
5-Man. United 46 30 12 10 8
6-Wolverhampton 46 30 11 13 6
7-Sheffield United 44 30 11 11 8
8-Tottenham 42 30 11 9 10
9-Crystal Palace 42 30 11 9 10
10-Arsenal 40 30 9 13 8
11-Burnley 39 29 11 6 12
12-Everton 38 30 10 8 12
13-Newcastle 38 30 10 8 12
14-Southampton 37 30 11 4 15
15-B&H Albion 32 30 7 11 12
16-Watford 28 30 6 10 14
17-West Ham 27 30 7 6 17
18-Bournemouth 27 30 7 6 17
19-Aston Villa 26 30 7 5 18
20-Norwich City 21 30 5 6 19

Inglaterra
Premier League

CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS

1-Lazio 62 26 19 5 2
2-Juventus 60 25 19 3 3
3-Internazionale 54 24 16 6 2
4-Atalanta 48 25 14 6 5
5-Roma 45 26 13 6 7
6-Napoli 39 26 11 6 9
7-Milan 36 25 10 6 9
8-Hellas Verona 35 24 9 8 7
9-Parma 35 24 10 5 9
10-Bologna 34 26 9 7 10
11-Cagliari 32 25 8 8 9
12-Fiorentina 29 25 7 8 10
13-Sassuolo 29 24 8 5 11
14-Udinese 27 25 7 6 12
15-Torino 27 25 8 3 14
16-Lecce 25 26 6 7 13
17-Sampdoria 23 24 6 5 13
18-Genoa 22 25 5 7 13
19-Brescia 16 25 4 4 17
20-SPAL 2013 15 25 4 3 18

1-Paris SG 68 27 22 2 3
2-Marseille 56 28 16 8 4
3-Rennes 50 28 15 5 8
4-Lille 49 28 15 4 9
5-Stade de Reims 41 28 10 11 7
6-Nice 41 28 11 8 9
7-Lyon 40 28 11 7 10
8-Montpellier 40 28 11 7 10
9-Monaco 40 28 11 7 10
10-Angers 39 28 11 6 11
11-Strasbourg 38 27 11 5 11
12-Bordeaux 37 28 9 10 9
13-Nantes 37 28 11 4 13
14-Brest 34 28 8 10 10
15-Metz 34 28 8 10 10
16-Dijon 30 28 7 9 12
17-Saint-Étienne 30 28 8 6 14
18-Nimes 27 28 7 6 15
19-Amiens 23 28 4 11 13
20-Toulouse 13 28 3 4 21

Itália
Serie A

França
Ligue 1

1-Real Madrid 65 30 19 8 3
2-Barcelona 65 30 20 5 5
3-Atlético Madrid 52 30 13 13 4
4-Sevilla 52 30 14 10 6
5-Getafe 48 30 13 9 8
6-Villarreal 47 30 14 5 11
7-Real Sociedad 47 30 14 5 11
8-Valencia 46 30 12 10 8
9-Athletic 42 30 10 12 8
10-Granada 42 30 12 6 12
11-Levante 38 30 11 5 14
12-Osasuna 35 30 8 11 11
13-Alavés 35 30 9 8 13
14-Real Betis 34 30 8 10 12
15-Valladolid 33 30 7 12 11
16-Celta de Vigo 30 30 6 12 12
17-Eibar 29 30 7 8 15
18-Mallorca 26 30 7 5 18
19-Leganés 24 30 5 9 16
20-Espanyol 24 30 5 9 16

Espanha
Liga Santander

1-B. München 79 33 25 4 4
2-B. Dortmund 69 33 21 6 6
3-RB Leipzig 63 33 17 12 4
4-B. M´gladbach 62 33 19 5 9
5-B. Leverkusen 60 33 18 6 9
6-Wolfsburg 49 33 13 10 10
7-TSG Hoffenheim 49 33 14 7 12
8-SC Freiburg 45 33 12 9 12
9-E. Frankfurt 42 33 12 6 15
10-Hertha BSC 41 33 11 8 14
11-Schalke 04 39 33 9 12 12
12-FC Union Berlin 38 33 11 5 17
13-Mainz 37 33 11 4 18
14-FC Köln 36 33 10 6 17
15-FC Augsburg 36 33 9 9 15
16-F. Düsseldorf 30 33 6 12 15
17-W. Bremen 28 33 7 7 19
18-SC Paderborn 20 33 4 8 21

Bundesliga

 P J V E D  P J V E D P J V E D  P J V E D P J V E D

CHAMPIONS

Um “impacto simpático”
para encetar a recuperação

JORNADA 30
19/06 Norwich City 0-3 Southampton
 Tottenham 1-1 Manchester United
20/06 Watford 1-1 Leicester City
  B&H Albion 2-1 Arsenal
  West Ham 0-2 Wolverhampton
  AFC Bournemouth 0-2 C. Palace 
21/06 Newcastle 3-0 Sheffield United
  Aston Villa 1-2 Chelsea
  Everton 0-0 Liverpool
22/06 Manchester City 15:00 Burnley

JORNADA 30
19/06 Mallorca 1-1 Leganés
  Granada 0-1 Villarreal
  Sevilla 0-0 Barcelona
20/06 Espanyol 1-3 Levante
  Athletic 1-0 Real Betis
  Getafe 1-1 Eibar
  Atlético Madrid 1-0 Valladolid
21/06 Celta de Vigo 6-0 Alavés
  Valencia 2-0 Osasuna
 Real Sociedad 1-2 Real Madrid

JORNADA 27
22/06 Lecce 1-4 Milan
  Fiorentina 1-1 Brescia
  Bologna 0-2 Juventus
23/06 Hellas Verona 13:30 Napoli
  SPAL 2013 13:30 Cagliari
  Torino 15:45 Udinese
  Genoa 15:45 Parma
24/06 Internazionale 13:30 Sassuolo
  Roma 15:45 Sampdoria
  Atalanta 15:45 Lazio

JORNADA 33
20/06 Bayern München 3-1 SC Freiburg
  F. Düsseldorf 1-1 FC Augsburg
  Hoffenheim 4-0 FC Union Berlin
  Mainz 3-1 Werder Bremen
  FC Köln 1-1 Eintracht Frankfurt
  Hertha BSC 2-0 Bayer Leverkusen
  SC Paderborn 1-3 B. M´gladbach
  Schalke 1-4 Wolfsburg
  RB Leipzig 0-2 B. Dortmund

FORMULA1 

ALEX ZANARDI, EX-F1
Sofre terrível acidente

HÉLDER DIAS

Alex Zanardi ,ex-piloto da 
Formula 1 , mais uma vez 
e desta feita envolvendo-se 

num acidente em handbike quando 
rodava nas estradas de Toscana, mais 
precisamente na província italiana de 
Siena, durante uma das etapas que 

reuniam vários atletas paraolímpicos em handbikes, bi-
cicletas tandem e triciclos. 

Segundo informações 
obtidas dizem que um ca-
minhão esteve também na 
origem. Zanardi foi-lhe 
prestado socorro imediata-
mente por uma equipa me-
dica e encaminhado para o 
hospital mais próximo da 
região em helicóptero, aon-
de teve que passar por uma 
cirurgia cerebral. O Hospi-
tal Santa Maria alle Scotte 
divulgou um novo boletim 
medico o qual dizia assim 
(quanto as condições clini-
cas de Alex Zanardi hospi-
talizado em estado grave a 
gerência de saude informa 

que a intervenção neurocirugica e maxilofacial a qual foi 
submetido devido ao grave ferimento na cabeça e o qual 
teve uma duração de quase três horas correu bem e o piloto 
foi transferido para uma unidade de terapia intensiva mas 
o seu estado é verdadeiramente grave. No entanto e rece-
bida a poucos minutos uma nova actualização do estado de 
saúde de Alessandro Zanardi , infelizmente o seu estado é 
muito grave presentemente segundo os médico neurocirur-
gioes Maurício Formari e Giuseppe Oliveri.
Recordamos que Alex Zanardi, foi campeão da CART In-

dycar de 1997 e 1998, ex-piloto de Fórmula 1, e três vezes, 
vencedor da medalha de ouro paraolympico.

Do ponto de vista da 
economia, a “final 
a oito” da Liga dos 

Campeões – que decorre 
em Lisboa, entre os dias 
12 e 23 de agosto – é uma 
boa notícia para a capital 
e para o país. A reação dos 
empresários representati-
vos dos setores da hotela-
ria e restauração, céleres 
a congratularem- se com o 
anúncio, foi imediata e es-
clarecedora. 
E as contas feitas pelos es-

pecialistas confirmam que, 
de facto, esta poderá mesmo 
ter sido o primeiro sinal para 
a recuperação da crise que se 
instalou com a chegada da 
pandemia a Portugal. Daniel 
Sá, diretor executivo do Ins-
tituto Português de Adminis-
tração e Marketing (IPAM), 
admite que as receitas pre-
vistas com o evento estão 
“longe de salvar a economia 
portuguesa”, mas represen-
tam um “um impacto simpá-
tico”. 
“Mais do que esse impacto 

direto é todo o efeito indire-
to. Numa altura de contexto 
de recuperação de confiança 
é uma campanha publicitá-
ria fantástica para Portugal e 
para efeitos a longo prazo é 
muito poderoso”, diz. O va-
lor das receitas que se conse-

guirão obter dependerá sem-
pre do número de adeptos 
que poderá acompanhar as 
equipas. “Este é o fator que 
influencia mais o impacto”, 
afirma o professor. O crité-
rio, já se sabe, é puramente 
sanitário, face à covid-19, 
mas mesmo no pior dos ce-
nários – ou seja, se apenas 
for possível contar com a 
presença das equipas, staff, 
UEFA e patrocinado-
res – Daniel Sá garan-
te “seguramente que o 
valor de dez milhões 
de euros é o mínimo 
dos mínimos” para a 
economia portuguesa. 
50 MILHÕES EM 2014
Para sustentar as suas esti-

mativas, o responsável re-
corda os impactos de 2014, 
quando a final da principal 
prova de clubes do mundo 
se realizou no Estádio da 
Luz: “Estudámos o impacto 
da final de 2014, em Lisboa, 
entre Real Madrid e Atlético 
de Madrid e apresentámos 
cerca de 50 milhões de eu-
ros de impacto em Lisboa”. 
A realidade, porém, era ou-
tra. “Falávamos, na altura, 
em cerca de 70 mil visitan-
tes, entre adeptos, jogadores, 
staff, e metade deste bolo do 
impacto ia para a hotelaria, 
cerca de 20% para a restau-

ração e depois tudo o resto 
para outro tipo de serviços 
como segurança, hospita-
lidade, patrocínios, por aí 
fora”, explica. 
O estudo, porém, não per-

mite efetuar comparações 
plenamente assertivas, uma 
vez que “não é transportá-
vel” para o contexto atual. 
“Por um lado, foi um jogo e 
agora vamos ter sete e, por 

outro lado, porque não sabe-
mos à data de hoje, se há pú-
blico ou que quantidade de 
público pode haver”, subli-
nha. Recorde-se que a UEFA 
confirmou na última semana 
as notícias que, há muito, 
apontavam Lisboa como o 
palco escolhido pela UEFA 
para receber a final eight da 
Liga dos Campeões. 
Os sete jogos (quartosde- fi-

nal, meias-finais e final) vão 
dividir-se entre o Estádio da 
Luz e o Estádio José Alvala-
de, com a final a decorrer no 
dia 23 de agosto, no estádio 
do Benfica, que assim subs-
titui o Estádio Olímpico Ata-
turk, em Istambul (Turquia).

O RESTO DA
ÉPOCA FOI
ANULADA
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Taça de Portugal
Benfica   01-08-2020 às 11h   FC Porto

1-FC Porto 64 27 20 4 3 52 18
2-Benfica 64 27 20 4 3 56 17
3-Sporting 49 27 15 4 8 42 28
4-SC Braga 47 27 14 5 8 43 30
5-FC Famalicão 44 27 12 8 7 43 42
6-Rio Ave 41 27 11 8 8 36 28
7-V. Guimarães 40 27 10 10 7 44 29
8-Boavista 35 27 9 8 10 23 25
9-Santa Clara 35 27 9 8 10 25 31
10-Moreirense 34 27 8 10 9 36 34
11-Gil Vicente 33 28 8 9 11 30 35
12-V. Setúbal 30 27 6 12 9 21 33
13-Belenenses SAD 30 27 8 6 13 23 41
14-CD Tondela 29 27 7 8 12 22 32
15-Marítimo 28 28 6 10 12 27 38
16-Paços de Ferreira 28 27 8 4 15 23 38
17-Portimonense 24 28 4 12 12 23 39
18-CD Aves 14 28 4 2 22 23 54

  PTS  J  V E D GM   GS

28ª JORNADA

21/06 Gil Vicente 3-0 CD Aves
22/06 Portimonense 3-2 Marítimo
23/06 V. Setúbal 14:00 Rio Ave
  Benfica 14:15 Santa Clara
  FC Porto 16:15 Boavista
24/06 CD Tondela 14:00 P. Ferreira
  Moreirense16:15 FC Famalicão
25/06 SC Braga 16:00 V. Guimarães
26/06 Belenenses SAD 14:15 Sporting

27ª JORNADA

15/06 Marítimo 2-1 Gil Vicente
16/06 Santa Clara 1-1 Portimonense
  CD Aves 0-0 FC Porto
17/06 Pa. Ferreira 2-1 Belenenses
  Rio Ave 1-2 Benfica
18/06 Boavista 3-1 V. Setúbal
  Sporting 2-0 CD Tondela
19/06 V. Guimarães 1-1 Moreirense
  FC Famalicão 0-0 SC Braga

29ª JORNADA

28/06 Boavista 16:00 Santa Clara
29/06 CD Aves 12:00 Moreirense
  Marítimo 13:00 Benfica
  Paços de Ferreira 16:15 FC Porto
30/06 FC Famalicão 12:00 Portimonense
  V. Guimarães 14:15 V. Setúbal
 Rio Ave 16:30 SC Braga
01/07 Belenenses SAD 14:00 CD Tondela
  Sporting 16:15 Gil Vicente

MELHOR MARCADOR
Jogador J G PEN AG MPG
1-Carlos Vinícius [Benfica] 25 15   0   0     99
1-Pizzi [Benfica] 27 15   4   0   150
3-Paulinho [SC Braga] 22 10   0   0   170
3-Mehdi Taremi [Rio Ave] 23 10   3   0   173
3-Fábio Abreu [Moreirense] 26 10   0   0   191
3-Sandro Lima [Gil Vicente] 28 10   3   0   228
7-Fábio Martins [FC Famalicão] 22 9   4   0   210
8-João Carlos Teixeira [V. Guimarães] 20 8   0   0   155

OITAVOS-DE-FINAL
     1ª Mão     2ª Mão 
E. Frankfurt-FC Basel       0-3 05/08  20:00
Basaksehir-FC Kobenhavn       1-0 05/08  20:00
LASK Linz-Man. United       0-5 05/08  20:00
Olympiacos-Wolverhampton       1-1 05/08  20:00
Rangers-B. Leverkusen       1-3 05/08  20:00
Wolfsburg-S. Donetsk       1-2 05/08  20:00
Sevilla-Roma 05/08  20:00       ANU
Internazionale-Getafe 05/08  20:00       ANU

OITAVOS-DE-FINAL
 1ª Mão 2ª Mão
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG   2-1    0-2
Atlético Madrid (4-2 )Liverpool   1-0    3-2 (a.p.)
Atalanta (8-4) Valencia   4-1    4-3
Tottenham (0-4) RB Leipzig   0-1    0-3
Chelsea-Bayern München   0-3 07/08  20:00
Napoli-Barcelona   1-1 07/08  20:00
Lyon-Juventus   1-0 07/08  20:00
Real Madrid-Manchester City   1-2 07/08  20:00

CAMPEONATO

O triste desfile do candidato
roto e do candidato nu...
Convenhamos: tem sido a modos que 

deprimente esta luta pelo título entre 
Benfica e FC Porto. Desde muito cedo 

destacados nos primeiros lugares – exibição 
quase pornográfica da falta de qualidade da 
liga portuguesa –, têm desfilado, semana após 
semana, e já antes da interrupção do campeo-
nato, as suas figurinhas bisonhas de roto e de 
nu, sem que um possa dizer o que quer que 
seja em relação ao parceiro.
A jornada recente trouxe-nos mais do mesmo. 

Um FC Porto sem ideias na Vila das Aves, tei-
mando que a força física de alguns dos seus jo-
gadores resolva o que um coletivo sem imagina-
ção não é capaz de fazer, perdeu 
mais dois pontos e, consequente-
mente, a vantagem que ganhara 
em relação ao Benfica na semana 
anterior.
Podem dizer, e com razão, que 

teve oportunidades que sobras-
sem para vencer o pobre último 
classificado, já condenado à des-
cida. Mas não será essa a sua 
obrigação? Não se trata da sim-
ples realidade de duas forças tão 
distintas? Sérgio Conceição per-
deu-se no discurso da injustiça 
do resultado, repetindo uma ladainha que o seu 
camarada de infortúnio, Bruno Lage, também re-
pisa até à exaustão. Pelos vistos, faltam ideias a 
ambos, até no discurso. E este futebolzinho por-
tuguês, que agora se orgulha de ir receber a elite 
da Liga dos Campeões, vai-se arrastando enver-
gonhadamente como um dos menos entusias-
mantes que qualquer canal de televisão resolva 
oferecer- nos, seja a que horas for. MOTIVOS 
Seria interessante, refrescante e mesmo educa-
tivo que tanto o treinador do FC Porto como o 
do Benfica fossem capazes de nos explicar ca-
balmente a sua total incapacidade de consegui-
rem colocar as suas equipas a jogar um futebol 
coerente e divertido. Não o fazem. Não porque 
não o queiram, como é evidente, mas porque não 
podem. E não podem porque nenhum deles en-
tende, neste momento, o universo que os rodeia. 
Largamente exaltados pela crítica, trazidos pe-
los cronistas nas palminhas, viram as suas vir-
tudes serem exacerbadas na hora das vitórias e 
esqueceram por completo a necessidade que to-
dos temos de olhar para dentro de nós próprios 
e descobrir os nossos defeitos e a maneira de os 
ir contornando, tornando- os menos assassinos. 

Ver jogar o FC Porto ou o Benfica é hoje, prati-
camente, um ato de masoquismo. 
Ver o campeão nacional ser longa e largamente 

dominado pelo Rio Ave, sofrer mais um daque-
les golos que sofre todos os jogos, num lance 
aéreo na sua grande área, e libertar-se do jugo 
contrário apenas quando se viu em superiori-
dade numérica faz-nos duvidar da qualidade da 
sua preparação diária, que devia ser diretamente 
dirigida para as características do adversário se-
guinte. 
O jogo dos encarnados é tão previsível, tão pou-

co agressivo que os opositores controlam facil-
mente as suas movimentações atacantes e difi-

cilmente não marcam um golo a 
uma defesa incapaz de obedecer 
às bases comezinhas da coloca-
ção de peças nos lances defensi-
vos de bola parada. Bruno Lage 
bem pode insistir que a solução 
é trabalhar, trabalhar e trabalhar. 
Ora, trabalhar não é uma solução: 
é uma obrigação! Era o que fal-
tava que num clube como o Ben-
fica, no qual se paga principes-
camente a muitos jogadores, não 
trabalhassem todos até ao limite 
das suas forças. O problema é que 

entra pelos olhos dentro que o trabalho não está a 
ser adequado. E a insistência no erro transforma 
o campeão numa canhestra caricatura do que foi 
num passado não muito distante. Sérgio Concei-
ção, com um discurso muito mais agressivo do 
que o do seu colega, tem disparado em várias di-
reções, mas também tem falhado rotundamente 
na forma como, sobretudo, monta a equipa do 
meio-campo para a frente. Reconheça-se que é 
essa a parte do conjunto que tem menos qualida-
de e que determinados jogadores foram inacredi-
tavelmente incensados só por terem atravessado 
alguns momentos de maior fulgor. O problema 
do técnico portista não difere muito do do seu 
colega benfiquista. Deixou de saber como alterar 
as mecânicas do conjunto quando os adversários 
aprenderam a anulá-las. E assim, nesta espécie 
de duelo de cristalização, de falta de criatividade 
e, principalmente, de falta de reinvenção, Con-
ceição e Lage oferecem-nos um dos mais peno-
sos combates pelo título de campeão que, bem 
vistas as coisas, nenhum dos dois merece. Sinais 
terríveis para o futuro próximo dos dois clubes 
mais poderosos do país...

Benfica-Santa Clara: Há um
regresso de peso à convocatória de Lage
O Benfica defronta, nesta terça-feira, pelas 

14h15, o Santa Clara, no estádio da Luz, 
num duelo relativo à 28.ª jornada da Liga 
portuguesa. Bruno Lage 
convocou 23 jogadores 
para a partida diante da 
formação de São Miguel 
com o destaque a ir para o 
regresso de André Almei-
da, que não esteve em Vila 
do Conde, para defrontar 
o Rio Ave, por castigo.

LISTA DE CONVOCADOS: 
Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan 
Zlobin; 

Defesas: Ferro, André Al-
meida, Rúben Dias, Nuno 
Tavares e Tomás Tavares; 
Médios: Zivkovic, Julian 
Weigl, Samaris, Pizzi, Ga-
briel, Taarabt, Rafa, Cervi, 
Florentino e Chiquinho; 
Avançados: Gonçalo Ra-
mos, Seferovic, Vinícius, 
Dyego Sousa e Jota.
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O meu marido ficou internado por mais 
de três meses. Eles o mantinham em 
analgésicos para entorpecer a dor e, não 
importa quantos exames eles fizessem, 
eles não sabiam qual doença ele tinha. 
Até que ele decidiu ir ao XAMÃ e atra-
vés dos seus RITUAIS INDÍGENAS 
e algumas ervas milagrosas, ele fez 

expulsar um MAL através de vómitos. Milagres exis-
tem. O meu marido está a recuperar em casa. Obrigado 
XAMÃ. ANA LAURA E FERNANDO PEREIRA

Meu nome é Jose António Teles, 
visitei o XAMÃ porque, com toda 
a situação da COVID, a reforma 
diminuiu bastante e perdi vários 
contratos que já tinha. Estou muito 
surpreso, porque faz apenas três se-
manas que o XAMÃ me fez alguns 

RITUAIS DE PROSPERIDADE e já estou receben-
do mais pedidos do que esperava. 
Que professor de bênção. 
Obrigado.

Essa quarentena tem sido muito difícil 
para mim, porque o meu marido nos aban-
donou pouco antes de tudo acontecer. 
Caí numa grande depressão. 
Eu não me sentia nada bem.

Senti que o mundo havia desabafado em mim, até que 
o meu filho me levou consultar o XAMÃ. E graças aos 
seus RITUAIS PODEROSOS, recuperei as minhas 
forças, a minha saúde e a minha família.
 Obrigado, XAMÃ, por voltar o meu marido a mim. 

ANÓNIMO

Desde o início da pandemia, as brigas e dis-
cussões com o meu marido pioraram cada 
vez mais. 
Eu não conseguia mais dormir, desliguei o 
celular, completamente me ignorando. De-

sesperada, sem saber o que fazer, procurei ajuda com a 
XAMÃ e, quando ela me viu, contou-me a razão e a cau-
sa do meu sofrimento. 
Graças a uma LIMPEZA BASTANTE PODEROSA e 
a UM AMARRAMENTO ETERNAL, o meu marido 
voltou ao terceiro dia arrependido. Grato.

MARIA FUENTES


