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CARNEIRO: Carta Dominante: a Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Cuidado com os amores que só 
causam sofrimento e dor. Pense mais em si. Saúde: 
Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. 

Dinheiro: Período favorável no que concerne a situação laboral. 
Poderá vir a receber benefícios. 
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

TOURO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera Amor: Dedique mais tempo 
à sua família e à pessoa amada pois eles sentem 
a sua falta. Saúde: Poderá ser afetado por dores 

musculares. Dinheiro: este período será caracterizado por 
dúvidas profissionais que poderão fazê-lo tentar ser mais 
contido relativamente aos seus gastos.
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado, que 
significa Sacrifício Amor: Afaste-se da rotina com a 
pessoa amada. Opte por fazer aquela viagem há muito 
planeada. Saúde: Atravessa um período regular a este 

nível, sem sobressaltos nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em 
breve, ver os seus objetivos alcançados. Números da Sorte: 19, 
24, 26, 38, 39, 42

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não 
se deixe levar por pensamentos negativos, melhores 
tempos virão. Saúde: Fase de fadiga excessiva. 

Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado autoconfiante 
neste domínio, pois as coisas podem não correr como o previsto. 
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

LEÃO: Carta Dominante: o Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: neste momento estará mais confiante 
e, por isso, encontrará facilmente um clima de equilíbrio 
nas suas relações. Saúde: Cuidado com a alimentação 

que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos calóricos. 
Dinheiro: Boas perspetivas avizinham-se a este nível, por isso 
defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua 
concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: A sua facilidade de comunicação e o 
à-vontade com que aborda as pessoas e as situações 
traduzem-se num clima tranquilo na vida sentimental. 

Saúde: Encontra-se num momento favorável, mas em que 
cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projeção 
profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste 
demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, Separação. Amor: Surgirão 
ótimas oportunidades para o compromisso afetivo. 
Poderá encontrar um novo amor ou solidificar o atual. 

Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-
lo inquieto, seja mais otimista! Dinheiro: Não confie demasiado 
nos outros ou poderá sofrer alguns enganos. Números da Sorte: 
08, 16, 33, 38, 42, 46

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Serão vividos 
nesta fase muitos momentos de harmonia familiar e 
sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer motivos 
de preocupação neste plano. Dinheiro: Dê um passo 

de cada vez e alcançará os seus objetivos. 
Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão atual 
poderá acabar com o passar do tempo, mas não se 
preocupe pois haverá ótimas novidades a nível afetivo 

no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste período. 
Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar algum 
negócio, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências. 
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Paus, que 
significa Iniciativa. Amor: Não confunda os seus 
sentimentos e pense muito bem antes de assumir 
uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser um 
pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas 

suas compras, pois não está no momento indicado para o fazer. 
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade 
e a imaginação desapareçam da sua relação afetiva, 
cultive-as constantemente. Saúde: Poderá sofrer 

de algumas dores de rins. Dinheiro: É provável que tenha de 
enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se resolverá. 
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEIXES: Carta Dominante: o Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os 
seus familiares mais próximos. 
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de pernas 

e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, 
planifique muito bem as suas despesas. Números da Sorte: 02, 
25, 29, 30, 34, 42
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Na sarjeta, olhando para as estrelas

Portugal estava no lixo fi-
nanceiro. Agora, o facto 
de estarmos no lixo sani-

tário vai colocar-nos por conse-
quência no lixo turístico, o que nos levará de 
novo, muito provavelmente, ao lixo financei-
ro. Há duas ou três reflexões a fazer a propó-
sito desta sujeira toda.
No dia em que o Reino Unido excluiu Portu-

gal da lista de países para os 
quais os britânicos podem 
viajar sem perigo nem ne-
cessidade de quarentena no 
regresso, o nosso país ficou 
no lixo sanitário. Há uns 
anos, como nos recordamos, 
Portugal estava no lixo fi-
nanceiro. Agora, o facto de 
estarmos no lixo sanitário 
vai colocar-nos por conse-
quência no lixo turístico, 
o que nos levará de novo, 
muito provavelmente, ao 
lixo financeiro. Há duas ou 
três reflexões a fazer a pro-
pósito desta sujeira toda. A 
primeira é que as pessoas 
dos países ricos não sabem 
separar o lixo. Ora nos põem 
num contentor, ora noutro. 
A falta de educação de nos 
chamarem lixo ainda se to-
lera; a agressão ao ambiente 
é imperdoável.
A segunda é que não é 

vergonha ser lixo. Nós, em 
princípio, somos um resíduo 
orgânico que é dos melhores 
lixos. Do lixo que Portugal 
é brota linda vegetação, que 

depois arde no tempo quente, uma vez que tam-
bém somos lixo a prevenir incêndios. Além dis-
so, somos lixo versátil. Conseguimos ser lixo em 
várias áreas. E só podemos melhorar. É difícil 
descer abaixo de lixo. Temos um potencial de 
crescimento enorme. Não podemos perder. Se as 
coisas correrem mal, ficamos no lixo, que é onde 
já estamos. Se correrem bem, saímos do lixo, o 
que deve ser agradável.
Em terceiro lugar, ser lixo e estar no lixo são 

coisas diferentes. Às vezes, coisas que não são 
lixo vão parar ao lixo, e o inverso também é ver-

dadeiro: o que não falta para 
aí são coisas que não estão no 
lixo mas deviam estar. Neste 
caso, quem nos pôs no lixo 
foi o Reino Unido – que, no 
que diz respeito aos números 
da pandemia, está ainda mais 
no lixo do que nós. Se, por 
um lado, o Reino Unido pode 
reconhecer lixo com a autori-
dade que é conferida a quem 
está no lixo, por outro, não 
faz sentido que lixo grande 
esteja a olhar com sobrance-
ria para lixo menor. 
Na verdade, para um britâ-

nico, fazer férias em Portugal 
consiste em sair de uma lixei-
ra imunda para vir espairecer 
a uma lixeira um pouco me-
nos suja. Estão numa pocilga 
a desdenhar de uma barraca 
bastante desarrumada. Pode 
ser uma diferença subtil, mas 
existe. 
Talvez o lixo em que estão 

metidos lhes tenha tolhido 
o olfacto e não reconheçam 
que o nosso lixo cheira ligei-
ramente menos mal. 
As melhoras.

MIGUEL OLIVEIRA: O único piloto português a alguma vez 
competir na categoria de topo do motociclismo de velocidade 
vai fazendo o seu caminho. Na sua segunda temporada no Mun-
dial de MotoGP, Miguel Oliveira igualou o seu melhor registo de 

sempre, terminando a primeira corrida desta temporada num oitavo lugar. 
Um excelente tónico para os objectivos do piloto nascido em Almada e 
que passam por terminar a época entre os dez primeiros da classificação.

CHARLES MICHEL: Os esforços do presidente do Conse-
lho Europeu, Charles Michel, não foram suficientes para que 
houvesse fumo  branco ao (já esticado) terceiro dia de reu-
niões entre os 27 líderes europeus em Bruxelas. A tarefa de 
promover um entendimento sólido entre a chanceler alemã, 

Angela Merkel, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o reticen-
te primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, nunca se afigurou fácil.



Journal La Voix du Portugal | 3Mercredi, le 22 juillet 2020

JORGE CORREIA

Uma boa crise

Julia Pardoe, uma escrito-
ra inglesa do século XIX 
que teve a oportunida-

de de visitar Portugal, e so-
bre o qual escreveu um livro 
(“Traits and traditions of Por-

tugal”, 1833), refere o prazer e as memórias 
agradáveis que guardaria sobre a nação lusi-
tana, as suas paisagens e as suas gentes boas 
e simples. 
Tem um começo curioso, quando no barco que a 

trouxe até Portugal, na entrada da barra do Tejo, 
recebem um piloto de barra mais seus ajudantes; 
estes, de imediato, começam a mendigar beef e 
rum entre outras coisas! Mais curioso ainda, o 
próprio piloto de barra, no final da sua missão, 
mendiga também por sua vez, de uma forma 
mais polida, é certo, mas não deixa de o fazer. 
Esta mentalidade não vos faz lembrar algo?
Ainda hoje, passados praticamente duzentos 

anos, Portugal tem o vício da mendicância, entre 
outros. 
A indolência, o sentimentalismo e a obstinação 

em não examinar os erros de postura, aprenden-
do com estes para melhor viver, ainda hoje estão 
profundamente enraizados na psique lusitana. À 
crise de há 10 anos, cuja responsabilidade é em 
maior parte atribuível aos erros de governação 
portuguesa nas últimas décadas, ao qual pode-
mos juntar as bancarrotas que Portugal já sofreu, 
e na qual se encontra mais uma vez, falta o exa-
me de consciência nacional face ao que correu 
mal, o porquê, de forma a não repetirmos os 
mesmos erros. 
Mas isto não se fez. 
As posições partidárias e de seus participantes 

mostram que se insiste e persiste nos erros de 
sempre. 
Há bastantes personalidades de reconhecida ca-

pacidade técnica em Portugal que alertam desde 

há algum tempo, mas a mensagem perde-se: a 
população ainda navega nas obsoletas águas do 
dualismo esquerda-direita, fruto da revolução de 
Abril, ainda que passado quase meio século. Po-
rém, a realidade é outra.
As crises são processos de ensino da Vida. 

Mostram-nos o que não está bem, o que não fun-
ciona, lançando-nos um desafio para que modi-
fiquemos não só as nossas estruturas exteriores, 
mas, acima de tudo, a nossa mentalidade. Mas a 
mentalidade portuguesa não mudou. 
Verificamos isso do governo, com a oscilação 

entre a fanfarronice e a vitimização na pedinchi-
ce junto da Europa; verificamos isso na oposição, 
em que o seu líder, líder também do PSD, mais 
interessado nas movimentações empresariais de 
uma apresentadora de televisão, mas a passagem 
de um ministro das finanças diretamente a líder 
do Banco de Portugal já não lhe diz nada. 
O tradicionalismo partidário que prevalece não 

muda: se não se é a favor de um Estado omni-
presente, com função redistributiva, que tira a 
uns para dar a outros – suas clientelas, é-se uma 
fascista. 
E assim se permanece, ano após ano, década 

após década, século após século. 
A resolução das crises só tem duas opções: ou 

há a iniciativa de mudar; ou se é forçado a mu-
dar. Como a primeira opção não tem resultado 
no caso lusitano, só vejo possível que uma for-

ça externa obrigue Portugal e os portugueses a 
mudarem, para melhor. Por isso vejo de forma 
favorável a resistência dos países chamados de 
frugais, de ceder a libertar os fundos europeus de 
forma livre a cada país. 
Portugal já mostrou que não sabe administrá-

-los, e se não houver um rígido controle externo, 
já estamos a imaginar o festim que seria, dinhei-
ros a fundo perdido a chover em Portugal: se-
riam esgotados rapidamente mas da forma mais 
ineficiente e ineficaz possível! 
Resultado: continuação da pobreza. 
Esperamos assim que esta crise seja uma boa 

crise para que Portugal possa, finalmente, enve-
redar pelo caminho do sucesso e da prosperida-
de, em vez do populismo barato da mendicância 
e da falsa humildade.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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CRÓNICAS

Paralelo 38: Mulher de xaile negro

Aproximava-
-me a pas-
sos largos da 

mulher e fantasiava 
sobre aquele vulto 

sombrio, agachado na porta de 
casa. Talvez um ser desligado do 
mundo. Talvez uma mulher se-
questrada por lembranças.
Na caminhada desta manhã, no 

norte da ilha de São Miguel, cruzei-
-me com uma mulher idosa com 
um xaile negro à cabeça, senta-
da sobre a soleira da porta. Vinha, 
nas minhas passadas, a usufruir do 
odor intenso das algas que, por esta 
altura do ano, flutuam soltas junto 
aos calhaus da ilha, serpenteando 
verdes e castanhas o redondo azul 
das belas enseadas; vinha a reparar 
nos homens da freguesia, que sal-
tavam de pés descalços de rocha 
em rocha no mourejar, que é diá-
rio, da apanha da lapa e de um ou 
outro búzio. Maré vazia, portanto. 
Mergulhados todos, eu, a mulher, 
os homens, em fragrâncias  de mar 
salgado, espumas soltas pela brisa 

que arrepiava levemente as águas 
mansas. Aproximava-me a passos 
largos da mulher e fantasiava sobre 
aquele vulto sombrio, agachado na 
porta de casa. Talvez um ser desli-
gado do mundo. Talvez uma mulher 
sequestrada por lembranças. Talvez 
alguém a matutar o momento. Esta-
va só e, à sua frente, para lá da ro-
cha, para onde se guindam os olhos 
à toa para longe, só água e ar. Azul 
de mar e céu infindos. Isto, depois 
de se galgar por cima de uma nes-
ga de verde, de ervas resistentes, 
e de outra nesga de preto, faixa de 
basalto duro. Pudera não, é pedra 
torriscada no centro da terra. Havia 
uma certa reverberação de luz e ca-
lor, sol em queda livre como chuva 
direta à superfície. Então, porquê o 
xaile negro e pesado a envolvê-la? 
Passei. Foi um instante. Dei-lhe um 
bom dia rápido e vi-a tapar o nariz 
e a boca com as mãos. Detonaram 
palavras toldadas: “Quem tem tino 
não apanha!” Como?! Senti cérebro 
a recolher à sua cavidade, o crânio, 
para decifrar o cumprimento da ve-
lha. Linguagem popular? Referia-se 
à covid?Certamente!
- “Olhe, não sendo a pandemia, 

dava-lhe um beijo!”, atirei, sem-
pre a andar. E não me arrependi 
do carinho atrevido que lhe dirigi. 
Compreendera que as suas pala-
vras significavam cuidados com a 
sua saúde e o desejo que eu fizesse 

o mesmo.  Ligeiramente afastado, 
olhei de relance para trás e reparei 
que a doçura me acompanhava com 
um olhar manifestamente inquieto, 
igual ao de uma avó preocupada 
com a fragilidade de um neto.

JOÃO GAGO
DA CÂMARA

Tremenda Confusão
HÉLIO
BERNARDO
LOPES

Não dei-
xa ainda 
hoje, a 14 

dias dos meus 74 
anos, de me cau-

sar algum espanto as tremendas 
confusões que surgem a partir de 
supostas contradições entre to-
madas de posição de governantes, 
quando as mesmas, objetivamen-
te, nunca existiram. 
Precisamente o que há dias se pas-

sou entre o pensamento potencial 
do ministro Pedro Nuno Santos, e a 
reação objetiva da Ministra da Saú-
de, Marta Temido.
O que o ministro Pedro Nuno San-

tos referiu foi um pensamento seu, 
expresso numa perspetiva de futuro 
e claramente em termos probabilís-
ticos: ele está em crer que deverá ter 
de vir a rever-se o critério até aqui 
utilizado em termos de segurança, 
em face da contaminação pela CO-
VID-19, nos transportes públicos, 
dado o papel que os mesmos de-
sempenham no domínio do funcio-
namento de toda a sociedade.
Ora, esta ideia refere-se a um fu-

turo, que se percebe poder situar-se 
entre o curto prazo e o médio prazo. 
Provavelmente, mais próximo do 
primeiro que do segundo. 

A ideia, porém, refere-se ao futuro. 
Coisa diferente foram as considera-
ções posteriores da ministra Marta 
Temido.
Questionada sobre o que dissera o 

seu colega de Governo, a Ministra 
da Saúde referiu que, para já, não 
existem razões para alterar os crité-
rios em vigor. 
No fundo, em consonância com o 

que dissera Pedro Nuno Santos, que 
expôs a sua ideia em face de um fu-
turo mais ou menos próximo. 
Portanto, não existiu aqui qualquer 

contradição, antes complementari-
dade condicionada. 
No caso da ministra, um condi-

cionamento determinado pelo que, 
tecnicamente, ainda se pensa dever 
manter-se, e no caso do seu colega, 
o condicionamento em face das ne-
cessidades futuras e naturais.
Como facilmente se percebe, não 

existiu neste caso qualquer contra-
dição, mas apenas análises relativas 
a um mesmo fenómeno, mas olha-
das à luz de tempos distintos: ela, 
tendo em conta o passado que pen-
sa não ter de ser ainda alterado nos 
seus condicionamentos, ele olhando 
o futuro, mais ou menos próximo. 
Não existe, pois, contradição, ape-
nas complementaridade. 
A grande e visível verdade é que, 

a partir daqui, se operou mais 
uma tremenda confusão.

SURGIRAM IMAGENS DAS GRANDES NOVIDADES DA SAMSUNG: A página de Twitter de Ishan Agarwal é considerada uma das mais 
confiáveis no que diz respeito a informações antecipadas sobre dispositivos móveis. Porém, isso não quer dizer que o responsável pela página 
tenha a certeza absoluta sobre tudo o que partilha. É o caso das mais recentes imagens partilhadas por Agarwal na sua página, que incluem 
o que parecem ser imagens promocionais (ainda que com má qualidade) do Galaxy Note 20, do Galaxy Fold 2, dos Galaxy Buds Live e ainda 
do novo relógio inteligente da empresa. “Algumas imagens do Samsung Galaxy Z Fold 2 & Note 20 Ultra que andam a circular na Weibo… 

A apresentação Unpacked da Samsung está marcada para o dia 5 de agosto, pelo que não teremos de esperar 
muito mais tempo para termos novidades da Samsung.
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COMUNIDADE

Um projeto inovador para celebrar
o centenário da Amália Rodrigues
Herman Alves, Luso-cana-

diano quer criar 25 mu-
rais dedicados a Amália 

Rodrigues no mundo.
Criar uma comunidade virtual en-

tre as comunidades portuguesas no 
mundo para comunicarem virtual-
mente é o objetivo de Herman Alves.
Um português a residir no Canadá 

pretende criar uma “aldeia global 
virtual” das comunidades portugue-

sas espalhadas nos vários cantos do 
mundo, um projeto que envolve a 
colocação de 25 murais dedicados à 
fadista Amália Rodrigues.
“O objetivo é de criar uma comu-

nidade virtual entre as comunidades 
portuguesas no mundo para comu-
nicarmos virtualmente. Para parti-
lharmos a nossa cultura”, afirmou à 
Lusa o empresário e escritor Herman 
Alves, 62 anos, radicado no Canadá 
há 50 anos.
Natural de Porto de Mós (Leiria) e 

a residir em Montreal, no Quebeque, 
Herman Alves lançou o projeto da 
colocação de 25 murais de Amália 
Rodrigues em várias cidades com 
grande representatividade da comu-
nidade portuguesa.
“Esperamos organizar na altura do 

Natal um concerto virtual, junto dos 

murais, com a contribuição de cada 
cidade”, sublinhou. Hoje, o artista 
Paulo Carreira vai começar a pin-
tar o mural da diva do fado junto ao 
Parque de Portugal, em Montreal, 
próximo da residência do músico ca-
nadiano Leonard Cohen, e que terá 
a sua inauguração no centenário do 
aniversário de Amália Rodrigues, no 
dia 23 de julho. Além de Montreal, 
Porto de Mós já dispõe de um mural 

da fadista, na Praça 
Arménio Marques, 
inaugurado no dia 
29 de maio, e as 
próximas cidades 
a receber as respe-
tivas obras serão 
Toronto (Canadá), 
Fall River e New 
Bradford (Estados 
Unidos), Buenos 
Aires (Argentina) 
e Praia (Cabo Ver-
de). No entanto, o 
empresário tam-

bém destaca outra vertente cultural 
da iniciativa, através do fado, inter-
pretado por artistas das comunida-
des locais e em língua oficial desses 
mesmos países. “O plano é fazer 25 
murais com 25 canções para depois 
lançarmos dois álbuns, por artistas 
locais. Por exemplo em Cabo Verde 
será interpretada por José Perdigão 
em crioulo. Cada mural terá a sua 
canção, em inglês e em francês”, ex-
plicou. Após o Canadá, o próximo 
mural a ser pintado será em Paris, 
pela artista luso-francesa Nathalie 
Afonso, obra que será acompanha-
da pela canção “Amália Aux Milles 
Reflets” interpretada por Marta Ra-
poso, artista luso-canadiana a residir 
em Montreal. Dentro de dois anos, 
o promotor espera ter murais de 
Amália nos vários cantos do mundo, 
como em Goa (Índia), Macau (Chi-
na), em Timor-Leste, noutras antigas 
colónias portuguesas e em países 
onde existem grandes comunidades 
portuguesas. Este ano assinala-se o 
centenário do nascimento de Amá-
lia Rodrigues. A fadista tem uma 
ligação especial com a comunidade 

portuguesa no Canadá: o município 
de Toronto, em 1986, proclamou o 
06 de outubro como o Dia de Amá-
lia, naquela cidade, curiosamente o 
mesmo dia em que a fadista viria a 
falecer, em 1999.
O Governo canadiano calcula que 

existem no Canadá cerca de 480 mil 
portugueses, e na área metropolitana 
de Montreal há cerca de 50 mil por-
tugueses. (Lusa)

Primeira Mural feito em Porto de Mós, Portugal.

AÇORES PREPARAM REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS, MAS COM “PLANO B”
O “regresso seguro às aulas” no ano letivo 2020/2021 elaborado pelo Governo dos Açores prevê o regime presencial para “atividades letivas e não 
letivas”, mas prepara um “plano B, que consistirá num regime de ensino à distância”.
“Tendo em conta a presente situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores, a Secretaria Regional da Educação e Cultura (SREC), 
através da Direção Regional da Educação, e após parecer da Autoridade de Saúde Regional, prevê iniciar o próximo ano letivo (2020/2021) em 
regime presencial, destinado a toda a comunidade escolar”, informa o documento que traça o “regresso seguro às 
aulas” para o próximo ano letivo, a que a agência Lusa teve acesso.
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Sérgio Teixeira um importador de
alto-nível na comunidade em Montreal

A história da nossa comu-
nidade está muito mal 
contada, muitos esque-

cem o que foi feito e muito fa-
zem esquecidos pelo que mui-
tos fizeram nesta comunidade. 
E, é importante de recordar 

que A Voz de Portugal relatou desde o início a 
história da comunidade e que é um património 
jornalístico inesquecível e incomparável para 
a comunidade portuguesa em Montreal. 
Este património continua a dar voz a quem me-

rece ser reconhecido e informar de costa-a-costa 
do Canadá, e, através do mundo do que se passa 
aqui nesta linda comunidade.
Esta semana quero vos apresentar um jovem, 

que não é tão jovem, mas em realidade está a 
fazer o que muitos não conseguiram alcançar na 
comunidade portuguesa em Montreal
Sérgio Teixeira é alguém que sempre esteve en-

volvido na vida nocturna de cafés, bares e até res-
taurantes.
O orgulho portugueses importante para ele e 

é bastante profundo e enraizado no seu sangue, 

SYLVIO MARTINS desde a sua infância em Santa Cruz situada na 
Madeira, de onde ele veio, e que vem toda a sua 
inspiração. Hoje em dia, ele é agente da SAQ e 
LCBO, e, está importando várias bebidas alcoó-
licas.
Madeira é onde a maioria das bebidas álcoolicas 

em Portugal está sendo produzida e o Sr. Teixei-
ra está envolvido na importação destes produtos 
principalmente.
A Teixeira Distribution Inc. percorreu uma longa 

caminhada desde que começou com a importação 
da cerveja Coral, que é altamente recomendável, 
você pode facilmente a saborea-lá na maioria dos 
restaurantes portugueses aqui em Montreal.
Cerveja, Rum, Gins, Vermute, Vinhos, Aguar-

dente Velha, Medronho, licores, Ginja e até a li-
nha oficial de bebidas alcoólicas do clube de fu-
tebol BENFICA, batizada Red Spirit.
O Sr. Teixeira está importando apenas produtos 

de alta qualidade de Portugal. O melhor Medronho 
chamado MAD, o Gin 13 e até o Gin Azul que é 
muito popular, The Bluwer, que muda de cor. O 
melhor Vermute da Madeira e até mesmo um in-
crível Pastel de nata, e para quem não tem medo de 
gastar um pouco mais, pode obter a famosa Louria-
na XO, uma das melhores de Portugal.
A rede de distribuição está cada vez melhor e 

podemos notar que os seus produtos estão na 

margem norte e sul de Montreal (ou seja a grande 
área de Montreal) e até Gatineau, cidade vizinha 
de Otava.
Na área da restauração podem salientar que to-

dos os grandes restaurantes portugueses tem os 
seus produtos, tal como o Portus 360, Helena, 
Ferriera, Douro, Aldea, Casa Minhota e muitos 
mais... tem os seus produtos, e, mesmo o Café 
Central bastante conhecido pela comunidade por-

tuguesa, etc.
O Senhor Sergio Teixeira está envolvido com 

grandes empresas em Portugal e está em pro-
cesso de importação de novos produtos de alta 
qualidade direto de Portugal, para que a nossa co-
munidade tem uma maior variedade de bebidas 
alcoólicas.
Ele explicou como é muito difícil manter esta 

qualidade de produtos e , uma vez que outros 
agentes sabem o que você faz, eles tentam fazer o 
mesmo ou chegam a tentar roubar seus produtos.  
Além disso, o fato de a maioria dos portugueses 
ter uma mente pequena e gostar de ficar com a 
mão cheia de marcas e não querer experimentar 

Café Português 
MODO DE PREPARAÇÃO
- Fazer um café com leite
- Adicionar 1oz de Pastel De Nata 
- E, Finalizar com .5oz de Rum de Madeira
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nada de novo.  Ele é grato a todas as pessoas não 
portuguesas que amam seus produtos e conti-
nuam comprando porque conhecem a qualidade.
Como mencionamos Rums de alta qualidade, 

Gins e o único agente que tem Medronho e XO.  
O Vermute (MOOT) é inacreditável (o vermute 
mais vendido na Inglaterra) assim como o deli-
cioso licor de Pastel De Nata da Madeira.
Finalmente, depois de quase 2 anos, A Cerveja 

Coral tem o mesmo preço que as outras cervejas 
portuguesas, com uma nova caixa e tampa de cer-
veja, tal como em Portugal.
Informação sobre alguns dos seus produtos:
GIN 13: É o primeiro Gin português com 13 

ingredientes, portanto, de onde vem o nome, um 
incrível Gin com ótimas classificações (semen-
te de coentro, limão, tangerina, gengibre, amên-
doa, alcaçuz, flor de jasmim, chá preto e muito 
mais...). Há também Gin 13 Raspberry, fantástico 

para o verão e coquetéis
BLUWER GIN: O Bluwer Gin é um gin que 

muda de cor quando misturado, de azul para roxo 
e rosa, é a flor da ervilha-borboleta da Tailândia 
de onde recebe sua cor, que nasce e morre no 
mesmo dia. Sabores cítricos, alecrim e gengibre...

MAD: É feito com os frutos do Medronho, e 
alguns o que é raro, mesmo em Portugal. Culti-
vado principalmente no Algarve.  O MAD é sem 
dúvida o melhor do país ... de preferência servido 
frio .... apenas uma aguardente fantástica.
KREMOS, PASTEL DE NATA DA MA-

DEIRA: O licor Pastel de Nata da Madeira é 
cremoso e delicioso, melhor servido com gelo ou 
no seu café, criado pelo Sr. Teixeira, o café por-
tuguês. Canela, leite e rum da Madeira, para citar 
alguns ingredientes.
MOOT: O Vermute é mais uma vez um dos me-

lhores de Portugal, feito com vinho da Madeira 
envelhecido, tão delicioso que aposto que você 
terá mais de um, melhor servido com limão e 
gelo ou como um coquetel.
LOURIANA XO: Uma aguardente envelheci-

da, com intenso aroma a frutas e levemente de-
fumada, com uma mistura de baunilha, madeira, 

café, nozes.
Estes são apenas alguns dos produtos da Teixei-

ra Distrubution... Está difícil desde o Covid-19 e 
muitos produtos foram retidos ou anulados, mas 
agora tudo está em movimento novamente. Re-
comendamos que todos vão saborear um destes 
“drinks” a um dos nossos restaurantes portugue-
ses em Montreal. Vamos apoiar um dos nossos 
jovens nestes momentos difíceis. Você pode o 
contactar facilmente nas redes sociais, Facebook 
ou Instagram @ Teixeira Distrubution Inc.
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Amália Rodrigues, Rainha do Fado
na sua visita na Romênia nos Anos 60

23 de julho de 2020 marca o 
100º aniversário do nas-
cimento da grande artis-

ta, mas aqueles que amam o fado 
português não a esquecem e sua 
voz sempre ressoa todos os dias em 
uma estação de rádio do mundo, 
na televisão ou em discos, porque 
ninguém fez mais por Portugal e 
pela música portuguesa do que ela. 
Nasceu em Lisboa em 23 de julho 

de 1920 em uma família modesta de 
9 filhos, quatro meninos e cinco me-
ninas. Entre as meninas, sua irmã Ce-
leste cantava fado. O fado é uma mú-
sica triste, de saudade e luto, é o que 
é doina ou romance para os romenos. 
A primeira vez que a vi na TV na edi-
ção do Light Music Festival, Cerbul 
de aur, de Brasov, Ia, de 1968. Fiquei 
surpreso, chocado e sem fôlego, por-
que nunca tinha permissão para ouvir 
essa voz. profunda, bonita, grande e 
solene, fazia parte dos monstros sa-
grados, do que Edith Piaf fora para 
a França ou Maria Tanase para a 
Romênia. Na Enciclopédia Larous-
se, ela é listada como a maior artista 
de variedades do mundo. Os rome-
nos a amavam e a apreciavam tanto 
que, no ano seguinte, 1969 a convi-
daram na Romênia, em Bucareste, 
para o Palace Hall, o maior salão de 

espetáculos da Romênia, com 4060 
lugares, em março (29, 30 e 31 de 
março), para dar 3 shows, com todos 
os ingressos vendidos. Eu daria qual-
quer coisa para poder vê-la e ouvi-la 
no concerto e não teria pensado que, 
em 20 anos, a encontraria no famoso 
Victoria Hall, em Genebra, o salão de 
1600 lugares, em setembro de 1989, 
onde Amália ofereceu um concerto 
extraordinário no 50º aniversário de 
sua carreira artística. Eu recebi meu 
cartão de identificação da Rádio Cluj 
e, quando ela soube que eu era da Ro-
mênia, ela concordou em me receber 
no estande dizendo que a Romênia é 
um dos países que ela mais ama, que 
em nenhum lugar era tão bem rece-
bido e aplaudido, e que os romenos 
têm essa grande sensibilidade artís-
tica e amor à beleza que nem todos 
os povos têm nessas dimensões. Ela 
estava vestida como de costume em 
preto, com o famoso xale bordado 
português nos ombros, com grandes 
olhos penetrantes, com um sorriso 
quase imperceptível, triste, mas esfu-
maçado. 
VANIA ATUDOREI: A Sra. 

Amália Rodrigues possui o maior 
número de discos gravados e ven-
didos na história da música leve.
AMÁLIA RODRIGUES: Eles 

reuniram mais de 150, acho (no total, 
170 – n.a.), mas estou feliz não pela 

quantidade, mas porque as pessoas as 
procuram, as ouvem e as amam. Esse 
também é o objetivo da música, atin-
gir o maior número possível de cora-
ções. Para uma artista, não é apenas a 
música, mas também as letras. É por 
isso que fico muito impressionado 
quando vejo emoções fortes em pes-
soas que não entendem nenhuma das 
palavras que cantei e, no entanto, são 
transportadas por arrepios inexpli-
cáveis apenas através da magia que 
somente a música pode gerar na alma 
humana.
V. A.: A sua música é conhecida e 

apreciada em todo o mundo, você 
cantou em todos os continentes, em 
quantas línguas você cantou?
A. R.: Canto em 5 idiomas: falo: 

português, espanhol, francês, italiano 
e inglês. Mas eu cantei em chinês e 
japonês. No Japão, cantei na frente 
de uma platéia de 100 000 especta-
dores. Eu não tinha nenhum lugar 
para cantar em todos os continentes 
porque fui e sou convidada; eu tinha 
anos em que fazia 2 “shows” por 
semana, o que significa quase 100 
espetáculos por ano e mais ainda se 
incluíssem programas de televisão. 
Mas agora estou caminhando há 70 
anos e não tenho a energia que cos-
tumava ter. Além disso, tenho pro-
blemas de saúde no coração e café e 
cigarros que não posso deixar de me 
ajudar (em 5 anos ela seria operada 
por um tumor no pulmão – n.a.).
Três vezes na Romênia
V.A.: Eu acho que você ama a Ro-

mênia, caso contrário você não es-
taria lá três vezes.
A. R.: A Romênia é um país bonito, 

com pessoas de alma. Em 1968, fui 
convidado a fazer um recital no Fes-
tival “Golden Stag”, em Brasov, uma 
bela cidade no sopé das montanhas. 

Sei que todo o meu recital daquela 
época foi filmado e que esses filmes 
existem na Romênia. Lembro-me 
deste ano porque vivi vários eventos 
importantes da minha vida: o ditador 
português Antonio Salazar teve um 
derrame e deixou o poder; ao mes-
mo tempo, os russos entraram na 
Tchecoslováquia e a Romênia teve 
a coragem de não participar dessa 
invasão; no mesmo ano, a Espanha 
me decorou com a grande ordem 
“Isabela Catolica”. Para mim, 1968 
foi um ano extraordinário. Então, no 
“Golden Stag”, fui proposto pelas 
autoridades romenas para voltar no 
próximo ano, quando fiz três concer-
tos em Bucareste em uma atmosfe-
ra extraordinária, no entusiasmo de 
uma platéia tão calorosa que tive que 
estender meus shows por pelo menos 
mais uma hora, porque o público não 
queria sair do salão. Era um grande 
salão, no centro da capital romena. 
Somente na França eu fui tão amado 
e apreciado. Voltei para a Romênia 
em 1976, eu acho, na mesma sala, 
mas desta vez foi em uma primavera. 
E fiquei feliz porque encontrei pes-
soas queridas e as turnês foram como 
fontes de oxigênio que me ajudaram 
a sobreviver, porque estava em um 
momento difícil da minha vida em 
meu país de origem, onde fui boico-
tado e banido por quase 10 anos, mas 
não no exterior. Descobri que um rei 
da Romênia se exilou e viveu os últi-
mos anos de sua vida e está enterrado 
em Portugal no mosteiro de São Vi-
cente de Fora (rei Carlos II – ressur-
gido em 2003 na Romênia – n.a.)
V. A.: Você não sentiu na Romê-

nia os rigores do regime comunis-
ta? Na Romênia não havia regis-
tros com você.
A. R.: Acho que estava longe e iso-

lado da realidade dos romenos co-
muns. Vi que estava sendo vigiado, 
mas considero isso normal. Vi mui-
to exército e polícia no aeroporto e 
nas ruas. Poucos países da Europa 
Oriental tiveram um festival interna-
cional de tal magnitude. A Romênia 
era única desse ponto de vista, pode-
-se ver que esse povo adora arte e 
cultura. Em 1969 eu estava em turnê 
e na URSS e lá sim, você podia ver 
e sentir a presença do exército e da 
polícia comunistas em todos os luga-
res. Eu acho que ela era mais discreta 
na Romênia. Você vê, os artistas às 
vezes ignoram a política. Você deve 
saber que em Portugal também o re-
gime de Salazar me proibiu um disco 
que continha uma música que pare-
cia contra o regime: Abandono fado 
de peniche. E você deve saber que 
eu também fui acusado de ser fascis-
ta, comunista e colaboracionista. Os 
males e invejas existiram e sempre 

ENTREVISTA REALIZADA EM SETEMBRO DE 1989, GENEBRA, SUÍÇA

PROF. VANIA ATUDOREI
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existirão, fazem parte da natureza 
humana. Mas acredito que as pessoas 
devem ser mais fortes que os males 
e continuar seu caminho de destino, 
porque os julgamentos serão basea-
dos em ações e não em palavras.
V. A.: Você tem uma senhora que 

o acompanha em todos os lugares.
A. R.: Ela é uma admiradora e uma 

amiga da França que realmente veio 
a Genebra para me ver novamente. 
Mais como meu marido, Cezar Sea-
bra, de origem brasileira, engenheiro 
mecânico com quem sou casado há 
28 anos. Joel Pina, meu baixista, tam-
bém é lealista, sempre comigo em 
turnê. Você vê que na minha orques-
tra de violões existem apenas violões 
e não outros instrumentos. A guitarra 
portuguesa lembra o bandolim italia-
no, mas também o buzuki grego, mas 
na verdade é completamente diferen-
te, tem 12 cordas e você deve saber 
que existem dois modelos diferentes 
de guitarras portuguesas, uma de Lis-
boa e outra de Coimbra, outra cidade 
em Portugal. Existem quatro escolas 
de violão portuguesas e um Museu 
do Fado em Lisboa. 
V. A.: Vi no corredor que quando 

você começou a cantar: “Uma casa 
portuguesa”, todos os portugue-
ses se levantaram e cantaram com 
você.Esta música tem algum signi-
ficado?
A. R.: Sim, é uma música simbó-

lica, é como um hino nacional por-
tuguês, se você gosta, é bonito, en-
volvente, otimista, e eu não acho que 

foi traduzido para o romeno. Há toda 
uma filosofia nessa música. Dizem 
que “na casa de um português você 
se sentirá bem porque será recebido e 
entretido com pão e vinho. A alegria 
da pobreza está na grande riqueza de 
dar o que você tem e dos outros e de 
estar satisfeito com o que você tem. 
Numa casa portuguesa tem 4 pare-
des, aroma de alecrim, um cacho de 
uvas douradas, duas rosas no jardim, 
um santo de cerâmica, um sol de pri-
mavera, dois braços abertos e uma 
promessa de beijos. Na modéstia da 
minha casa há muito carinho. Você 
não precisa de muito para ser feliz, 
apenas amor, pão, vinho e uma sopa 
quente ... Eu que nasci na pobreza sei 
melhor do que ninguém o que essas 
palavras significam.
V. A.: Este ano marca o 50º ani-

versário da sua carreira artística, 
além desta turnê européia, como 
sua carreira é honrada?
A.R.: Uma exposição sobre a minha 

carreira foi organizada em Lisboa no 
Museu do Teatro. Também este ano 
são 35 anos desde o lançamento do 
meu primeiro álbum.
V. A.: Você está sempre vestido de 

preto, qual a explicação?
A. R.: O fado é uma música triste, 

e a cor da tristeza é preta. Além dis-
so, me deixa ainda mais alta, tenho 
apenas 1m58. Em Portugal existem 
trajes folclóricos que são vermelhos, 
amarelos e alabastro, mas o fado não 
é uma canção folclórica. É uma cor 
distinta que impõe respeito e que in-

cita o espectador a ouvir com a alma 
e não apenas com os ouvidos. O fado 
é mais que uma música. É um senti-
mento. Cantando fado, os portugue-
ses mostram ao mundo que a tristeza 
pode ser ainda mais bonita que a ale-
gria, se você souber viver com dig-
nidade e humildade e se tiver forças 
para atravessá-lo e se consolar.
V. A.: Entre os países que você 

ama muito, a França tem um sig-
nificado especial. Porquê?
A. R.: É normal. Minha carreira in-

ternacional é devido à França. Este 
país lançou várias empresas que em 
seus países de origem eram desconhe-
cidas ou eram apenas estrelas locais. 
Antes de tudo, foi minha colaboração 
em Paris com Alain Oulman, compo-
sitor francês de origem portuguesa 
que me ofereceu muitas composi-
ções excepcionais. A França editou e 
transmitiu os meus discos, a França 
me decorou e não apenas uma vez, 
a França tem o dom de descobrir e 
promover talentos, e por isso eu tinha 
o dever moral de aprender francês. 
Pense em Annie Cordy e Adamo da 
Bélgica, Luis Mariano da Espanha, 
Nana Mouskouri da Grécia, Dalida 
do Egito, Enrico Macias da Argélia, 
Cezaria Évora das Ilhas de Cabo Ver-
de e muitos outros artistas. que foram 
descobertos e lançados na França 
e acho que há entre eles artistas ro-
menos que conhecem a consagração 
internacional devido à França. Há 40 
anos, em 1949, cantamos na França 
pela primeira vez. E há também em 

Paris aquele salão Olímpia, que dá 
a chance de consagrar os talentosos. 
Basta ser talentoso e desconhecido e 
ser convidado para um programa de 
variedades em uma televisão domini-
cal na França, e pronto, sua carreira 
internacional está em andamento. 
Em geral, a cultura dos países é uma 
cultura nacionalista. Não na França. 
Nenhum outro país fez pela cultura 
internacional e seus valores o que a 
França fez. O elogio mais bonito que 
recebi em minha carreira foi de Edi-
th Piaf, que me disse que sou a única 
cantora de quem ela tem inveja.
V. A.: Muito obrigado Senhora 

Rainha do Fado. Nunca na minha 
vida esquecerei esta reunião ex-
traordinária com você.
Com a morte de Amália da Piedade 

Rebordão Rodrigues, o governo por-
tuguês decretou três dias de luto na-
cional. Nunca na história de nenhum 
país houve três dias de luto nacional 
por um artista. Amália Rodrigues foi 
a única mulher na história portugue-
sa enterrada no Panteão Nacional de 
Lisboa. Ninguém conseguiu supe-
rar esta grande lenda da música até 
hoje... 
Nota do Editor: Durante 2 meses 

A Voz de Portugal apresentou vá-
rios artigos relatando um pouco a 
vasta história da Rainha do Fado, 
que é Amália Rodrigues, espero 
que todos gostaram e quero agre-
decer o Prof. Vania Atudorei por 
ter enviado esta linda entrevista 
para a nossa comunidade.
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Os Degolados de Montemor-O-Velho

Montemor-o-Velho é 
uma antiquíssima 
povoação de Portu-

gal e já existia antes da funda-
ção da nacionalidade. A sua 
história primitiva, especial-

mente nos tempos da reconquista cristã, está 
recheada de batalhas e feitos lendários. Segun-
do conta a História, Montemor-o-Velho foi re-
conquistada aos Mouros, pela primeira vez no 
tempo do rei Ramiro, senhor de Leão, no ano 
de 848.
Mais tarde, em 990, caiu de novo nas mãos dos 

muçulmanos comandados pelo feroz Almansor, e 

só em 1034 Gonçalo Trastamires conseguiu reavê-
-la e entregá-la aos cristãos. Os Mouros, porém, 
voltam a conquistá-la, e quando D. Fernando, “o 
Magno”, anos depois, tomou Coimbra, Montemor-
-o-Velho foi definitivamente ocupada. Para que 
os mouros a não reconquistassem, D. Fernando 
mandou, então, que as suas muralhas fossem des-
truídas. Conta a lenda que, depois de D. Ramiro 
ter conquistado a vila, se dirigiu ao Mosteiro do 
Lorvão, para visitar um parente seu, o Abade D. 
João. Quando ali chegou, ficou muito constrangi-
do, pois encontrou o mosteiro em ruínas e os frades 
na mais completa miséria. Em virtude das razias 
provocadas pela guerra, os campos estavam to-
talmente queimados e os frades, esqueléticos, há 
muito que passavam fome e frio. Apiedado, e para 

remediar a situação, doou ao convento a vila de 
Montemor, com as suas rendas, e alguns campos 
em redor, para que os cultivassem em proveito pró-
prio. Impôs-lhe, contudo, a obrigação de manter no 
castelo da vila uma pequena guarnição de monges 
guerreiros para defesa das gentes de Montemor e 
dos arredores. Assim que D. Ramiro voltou para 
Leão, o abade D. João mudou-se para a vila com 
um pequeno grupo de monges, a fim de cumprir o 
prometido ao Rei. Os restantes frades mantiveram-
-se no convento tratando da salvação das almas, do 
cultivo dos campos e da cópia e iluminura de livros 
antigos.  Pouco tempo se viveu em paz, porém. Al-
gum tempo depois, os campos do Mondego voltam 
a ser atroados pelos gritos de guerra dos mouros, 
que, em nova algarada, vêm pôr cerco ao castelo. 
Longo tempo é sitiada a vila de Montemor. Dentro 
das muralhas os sitiados defendem-se valorosa-
mente, mas os mouros não têm pressa e os manti-
mentos vão escasseando. Aguentam os habitantes 
da vila enquanto podem até que se lhe esgota a fé 
e os mantimentos. Não vislumbrando senão a ren-
dição forçada, para pouparem violências e ultrajes 
às crianças, mulheres e velhos, decidem degolá-

-los antes da última e desesperada batalha. Assim, 
cada homem, num frémito de horror, junta a sua 
família e encomenda a Deus as almas dos filhos, 
da mulher, dos pais. A tremer de angústia e de dor, 
pede-lhes perdão, pede perdão a Deus, puxa da sua 
espada e corta a cabeça a cada um, numa sangren-
ta, mas necessária chacina. Partem então para a 
derradeira batalha das suas vidas, desesperados e 
sem esperança. Contudo, apesar da fome, do can-
saço e do desânimo, lutaram tão denodadamente, 
tão sem medo da morte -talvez porque a trouxeram 
já dentro de si mesmos-, que a batalha foi ganha e 
de mouros não sobrou nem um. O campo de ba-
talha era um mar de corpos onde se viam poucos 
cristãos. Porém, nenhum grito de vitória celebrou 
o feito, nenhum homem levantou a espada ao Céu 
a agradecer a vitória. Cabisbaixos, ombros des-
caídos como se lhes pesasse o mundo todo nas 
costas, os homens voltaram ao castelo, chorando 
aquela vitória tão amargurada pelo sacrifício inútil 
das suas famílias. Aproximavam-se das portas da 
vila, quando um grito, e outro, os despertam do seu 
carpir. Olhando em frente, viram, atónitos e logo 
eufóricos, os mesmos velhos, mulheres e crianças 
que horas antes haviam degolado. Milagre, mila-
gre! - era o grito de alegria que atroava os campos. 
“A título de informação estas lendas históricas não 
são da minha autoria! Fico agradecido àqueles que 
me prestaram essa intenção, mas na realidade eu 
conheço as minhas limitações”.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Centralismo coisa do passado
ANTÓNIO
PEDRO COSTA

Está muito enganado 
quem pensar que a 
mentalidade centra-

lista é coisa do passado e 
que os atuais inquilinos do 

Terreiro do Paço aceitam de alma e coração 
a autonomia arrancada a ferros de Lisboa. A 
Autonomia nunca foi, nem é uma dádiva de 
Lisboa, mas uma conquista dos Açorianos. 
O mais recente episódio protagonizado por 

Vital Moreira de que “Não com os meus im-
postos. Era o que faltava!” mostra bem o que 
se passa por Lisboa. É que Vital Moreira não é 
um cidadão qualquer, não é apenas um socialis-
ta convertido do comunismo, ele é, nem mais 
nem menos um constitucionalista, um professor 
catedrático jubilado da Faculdade de Direito de 
Coimbra onde se licenciou em Direito e douto-
rou em Ciências Jurídico-Políticas.
Pra além de juiz conselheiro no Tribunal Cons-

titucional ele foi também membro da “Comissão 
de Veneza” do Conselho da Europa, Deputado 
à Constituinte e Deputado Europeu manifestou 
recentemente a posição contra a com a possibi-
lidade de o Estado Português apoiar financeira-
mente a SATA, sem sequer admitir a hipótese de 
um início de discussão sobre o assunto.
Desta feita, a questão assume-se como muito 

grave porque ele foi um dos principais responsá-
veis pela Constituição de 1976 que consagrou a 
Autonomia Politico-Administativa das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira e venha 
agora defender um raciocínio erróneo que só 
uma mentalidade fechada e redutora centralista 
o pode fazer.
Vital Moreira vem dar ânimo às forças inde-

pendentistas que existem nos dois arquipélagos, 
e vem dar razão a quem continua a defender que 
a autonomia dos Açores é uma conquista perma-
nente, no confronto com os apetites centralistas.
Os limites da Autonomia são fixados pela uni-

dade do Estado e pela vontade dos Açorianos 
que aspiram a um poder político próprio, capaz 
de satisfazer as históricas aspirações autonomis-
tas, nas quais a Constituição da República inte-
gra o seu fundamento para a definição do siste-
ma político autonómico que nos rege. Por isso, 
a autonomia não pode ser um conceito estanque 
mas deve seguir o seu caminho evolutivo. Já es-
tamos habituados a que os que ocupam os cor-
redores do Terreiro do Paço sejam apresentados 

como amigo dos Açores e no instante seguinte 
ofender as competências constitucionais consa-
gradas na Carta Magma respeitante às Regiões 
Autónomas.
Temos que nos convencer que nenhum centra-

lista é amigo dos Açores e a autonomia não pode 
representar a negação do carácter reivindicativo 
nas relações com Lisboa, nem tão-pouco numa 
anulação dos Açores face ao poder central. 
Capitular face a Lisboa seria um erro que ne-

nhum Açoriano perdoaria. O exemplo das posi-
ções de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraes-
truturas e da Habitação, é mais do que evidente 
quanto ao seu pensamento e de todos os outros 
governantes lisboetas quanto à unidade territo-
rial do país, como se tem visto neste período de 
pandemia.
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 labutavam dia-a-dia, há mais de 
cinco séculos, contra o isolamento, a dispersão, 
o ostracismo, as intempéries violentas e frequen-
tes. Os Açores afirmam Portugal no mundo e 
nesta porção de mar, em linha reta a sua Zona 
Económica Exclusiva duplica o comprimento do 
território continental, 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 re-

tângulo, pois a importância da posição do arqui-
pélago dos Açores, no âmbito das relações tran-
satlânticas, 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 geopolítico e geoestratégico e nas relações 
políticas de Portugal com outros países do Siste-
ma Internacional.
Por isso é tão bizarro Vital Moreira vir falar 

contra o facto da contribuição nacional para a 
União Europeia, ser suportada somente pelo or-
çamento do Estado (ou seja, pelos contribuintes 
continentais), apesar de as ilhas serem dos maio-
res beneficiários dos fundos da União...
Se Portugal quer regressar a uma época de pro-

funda injustiça em que a periferia dos Açores era 
sinónimo de ostracismo e de isolamento, então 
que se vendam as ilhas e os portugueses rece-
berão as prebendas deste leilão… Apesar da sua 
reduzida dimensão, a sua posição privilegiada no 
Atlântico sempre chamou a atenção de potências 
exteriores, dado o escasso número de Ilhas neste 
Oceano e irá continuar a sê-lo, com ou sem Vital 
Moreira.
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The last Dance | Arremesso Final
O mundo dos desportivo é recheado de 

grandes atletas que constantemente 
ganham fama dentro e fora das com-

petições. De Pelé a Muhammad Ali, não fal-
tam exemplos de grandes atletas que entraram 

para a história como grandes vencedores, cujo 
legado se tornou quase inestimável. Com car-
reiras cuja duração no máximo ultrapassam 
uma década, essas lendas se mantém vivas 
mesmo após a aposentadoria através de regis-
tros que relembram seus grandes feitos. Den-
tre o panteão de maiores de todos os tempos, 
é impossível ignorar Michael Jordan, que fez 
história com uma das mais brilhantes carrei-
ras da história do basquete. Resultado de uma 
parceria entre ESPN e Netflix, Arremesso Final 
é o registro definitivo não apenas da trajetória 
do astro ao lado dos Chicago Bulls, mas de um 
importante período da história desse esporte, 
que alcançou o patamar de fenômeno cultural.
Em seus 10 episódios, Arremesso Final acompa-

nha o último campeonato da equipe dos Bulls que 
entrou para a história como uma das maiores de 
todos os tempos sob a liderança de Michael Jor-
dan. A produção começou durante a temporada 
1997-98 da NBA, quando uma equipe de filma-
gem ganhou livre acesso aos bastidores do time, 
registrando coletivas de imprensa, vestiários e 
todo o seu cotidiano. 
O resultado de mais de um ano de gravações fi-

cou guardado em um cofre por quase duas déca-
das, até que produtores da NBA entraram em con-
tato com o próprio Jordan, dono dos direitos, com 
um projeto que partia de duas grandes inspirações. 
A primeira era o sucesso de documentários como 
O.J.: Made in America e Making a Murderer, já a 
segunda era a urgência em apresentar a jornada de 
Jordan a uma nova geração que usava seus tênis e 
compartilhava seus memes, mas apenas o conhe-
ciam por sua fama.
Partindo da despedida de um dos mais geniais 

times da história do basquete, a produção criou 
uma segunda linha narrativa. Enquanto mostra 
como se desenrolou o campeonato final, a série 
voltou ao ano de 1984, quando Michael Jordan 
chegou à Chicago como um calouro promissor. 
Mais do que simplesmente garantir seu engaja-

mento através do suspense gerado pela dúvida se 
os Bulls ganharam ou não seu campeonato final 
- uma informação que pode ser conferida com 
uma rápida pesquisa no Google -, Arremesso Fi-
nal contou simultaneamente o adeus da lenda e 
o longo caminho que ele atravessou até chegar a 
esse posto.
Nesse recorte de mais de uma década na história 

da NBA, a série documental explica quase didati-
camente a importância de Michael Jordan para o 
basquete mundial. 

Contando seu início conturbado graças à uma 
lesão, suas consecutivas vitórias e até sua curta 
aposentadoria, o documentário coloca os holofo-
tes na grande lenda. 
Mesmo que tenha vindo dele a aprovação para 

a produção da série, ela não esconde seus lados 
menos gloriosos. 
Ainda que com uma intensidade menor, o docu-

mentário mostra seu vício em jogo, o rigor por 
vezes cruel com que lidava com companheiros de 
equipe e algumas das inimizades que criou por 
conta de uma raiva cega criada por sua competi-
tividade. 
Tudo isso enquanto apresenta seu enorme legado 

conquistado também fora das quadras, já que par-
te dos episódios inclui o lançamento do icônico 
tênis Air Jordan e as filmagens de Space Jam: O 
Jogo do Século. Ao fim dos dez capítulos é fácil 
entender que, quando Barack Obama define MJ 
como uma “força cultural”, ele não estava exage-
rando.

IMPACTO DENTRO E FORA
Provando que às vezes a arte imita a vida, o di-

retor Jason Hehir incorpora a filosofia de jogo dos 
Bulls à sua série: Jordan é a estrela, mas ele não 
joga sozinho. Todo o elenco do documentário se 
mostra interessantíssimo e ajuda a mover a his-
tória de uma forma cativante. A produção está 
repleta de grandes personagens, que vão desde o 
treinador Phil Jackson, os companheiros Scottie 
Pippen e Dennis Rodman, até adversários como 
Isiah Thomas e Reggie Miller, passando por fa-
miliares, membros da equipe e da imprensa, que 
dão um panorama muito completo do que foi a 
chamada “dinastia”. 
Mais do que apresentar jogadores, ele também 

fala sobre as pessoas por trás deles, que são mol-
dados não apenas por treinos e dedicação, mas 
também por eventos que fogem ao seu controle. 
Seja um atentado terrorista, um crime aleatório e 

até mesmo uma rivalidade imaginária, vários fa-
tores podem abalar e moldar esses atletas que dão 
sangue em quadra.
Ao acompanhar pessoas tão diferentes, que en-

caram o jogo e a vida com filosofias distintas, o 
documentário aos poucos se torna uma carta de 
amor não apenas ao Chicago Bulls, mas à história 
do basquete. 
Além de narrar os feitos do time, Arremesso Fi-

nal reserva espaços para enaltecer toda a cultura 
do esporte nos EUA, passando por campeonatos 
de faculdade, desempenho nas Olimpíadas e es-
pecialmente sua expansão para o resto do mundo. 
Utilizando as ligações entre a trajetória de MJ e 

eventos como esses, a série transmite essa paixão 
até mesmo para um espectador que nunca assistiu 
à uma partida em sua vida. E esse é seu maior 

triunfo, convidar a audiência a entrar em quadra 
e fazer parte dessa história ao lado de seus prota-
gonistas.
Essa sensação é uma conquista obtida não ape-

nas por sua impressionante história, mas por todo 
o trabalho da produção. Ao longo de seus epi-
sódios, a edição de Arremesso Final sabe a hora 
exata de pegar o espectador pela mão e explicar a 
magnitude dos eventos que estão se desenrolando. 
Os lances são de fato um grande atrativo para 

um documentário de esportes, porém há incontá-
veis horas de “melhores momentos” disponíveis 
no YouTube. 
Mais do que simplesmente revê-los, a série con-

textualiza suas importâncias e leva sua audiência 
a torcer para um arremesso feito há mais de duas 
décadas e ainda comemore o resultado. Esse tra-
balho é tão importante que nos episódios finais, 

quando a produção dá um passo pra trás e deixa 
as filmagens falarem por si só, o resultado se torna 
ainda mais impressionante. A série cresce também 
ao mergulhar na cultura dos anos 1990. Embala-
da por uma trilha-sonora que resgata clássicos de 
nomes como Run DMC, Coolio e A Tribe Called 
Quest, a produção constantemente recorre a noti-
ciários e anúncios da época, criando uma atmos-
fera que a relembra com um carinho. 
Como resultado, desperta a nostalgia de quem 

viveu aqueles dias e os apresenta para quem não 
faz a menor ideia de como foi aquela época. A ce-
reja desse bolo é assistir a visitas de figuras como 
Jerry Seinfeld e um jovem Leonardo DiCaprio 
pelos vestiários do time.
É uma grande ironia do destino que Arremesso 

Final seja exibido justamente em um dos poucos 
períodos em que os esportes foram forçados a pa-
rar. 
Lançada durante a pandemia do coronavírus, a 

série documental não apenas preenche a falta que 
os jogos estão fazendo na programação televisiva, 
mas reforça a força de uma jornada tão inspira-
dora e influente quanto a dos Bulls na década de 
1990. 
Relembrar a hegemonia que Jordan, Pippen e 

companhia estabeleceram com muito esforço 
durante essa época ganha uma camada extra de 
fascínio por não apenas narrar um passado glo-
rioso, mas injeta uma dose de inspiração muito 
bem-vinda em tempos que podem se mostrar an-
gustiantes. 
Se o mundo teve a sorte de acompanhar a jor-

nada de Michael Jordan, revisitá-la é uma for-
ma de manter a lenda viva.
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ADORAMOS JUNTAR A FAMÍLIA À MESA E TER UMA REFEIÇÃO 
DEMORADA  E SABOROSA. ESTE ARROZ DE BACALHAU É A RE-
CEITA IDEAL PARA SE DEIXAR ESTAR A CONVERSAR E A SABO-
REAR. SE AINDA NÃO PROVOU ESTÁ NA HORA DE DESCOBRIR 
ESTA MARAVILHOSA RECEITA DA COZINHA TRADICIONAL POR-
TUGUESA.
INGREDIENTES: 500 g de lombos de bacalhau demolhados; 350 g de ar-
roz agulha; 200 g de cebola; 2 dentes de alho; 100 g de tomate pelado em 
pedaços; 100 ml de polpa de tomate; 1,2 L de água; 300 ml ml de azeite; 1 
folha de louro; Coentros q.b.; Sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO: 1- Leve um tacho ao lume com a água e um fio de azeite 
e deixe ferver. Coloque o bacalhau e deixe cozer, durante 5 minutos. Retire 
o bacalhau e reserve a água. Deixe arrefecer um pouco, depois limpe-o de 
pele e espinhas e desfie-o grosseiramente. Reserve. 2- Descasque e pique a 

cebola e os alhos. Coloque-os num tacho, juntamente com o tomate pelado, a polpa, a folha de louro e o restante azeite 
e deixe refogar, mexendo. Adicione 1 L do caldo do bacalhau e deixe levantar fervura. 3- Junte depois o arroz, envolva e 
deixe cozer, de tacho tapado, durante 10 minutos, em lume brando. Mexa bem para soltar o arroz, retifique o sal e tem-
pere com pimenta. 4- Por fim, junte o bacalhau, mexa novamente e deixe ao lume por mais 3 minutos. Desligue, deixe 
repousar um pouco, transfira para outro recipiente, decore com coentros e sirva de imediato.

59 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 
1. Cálculo a olho. Impedir. 2. Segunda nota musical. Poeta. Nome 
da letra N. 3. José Maria (...), ex-presidente do BES Investimento, 
foi ilibado e tornou-se testemunha do Ministério Público. 4. Vai-
doso. Alojamento Local. Prefixo que exprime a ideia de privação. 
5. Artigo antigo. Prefixo (montanha). Preposição que indica lugar. 
6. Soberano. Prova, análise. 7. Margrethe (...), responsável pela 
política da concorrência da Comissão Europeia. 8. Range. Es-
tranhe. 9. Delfim (...), iniciou funções em Março no conselho de 
administração do Centro Cultural de Belém. Compact Disc. 10. 
Legume recomendado em dietas. Indivíduo pertencente a uma 
casta nobre, na Índia. 11. Pão de milho. «Deglutir sem mastigar, 
nem (...), nem paladar».
VERTICAIS: 
1. Levantar. Nome da letra grega correspondente ao X. 2. Catedral. 
Novo livro de Matilde Campilho. 3. Rádio (s.q.). Irritar. 4. Ovelhum. 
Vagabundo. 5. Conjunto de sons que formam harmonia (Mús.). 
Oferta Pública de Aquisição (acrónimo). 6. Abreviatura de et cetera. 
Sem companhia. 7. Vocação (fig.). Extraterrestre. 8. (...) Leitão, mi-
nistra da Modernização do Estado e da Administração Pública. 9. 
Possuir. Feiticeiro. Prefixo (afastamento). 10. Dá passos. As emis-
sões globais deste gás dispararam. 11. Reintroduz. Érbio (s.q.).

7

9

8
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5

7
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41

7

8
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Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

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

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens 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

EMPREGOSEMPREGOS

PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco de experiên-

cia em cortar relva. Muito bom salário.
JACK: 514-992-0312

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

padaria e churrascaria.
450 667-0362

Lajeunesselaval@gmail.com

EMPREGOS

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa a tempo parcial ou inteiro e que fala

um pouquinho francês ou inglês.
514-473-0341

ANEDOTAS

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

Precisa-se de um zelador “janitor”, para
viver no edifício, trabalhos gerais tal

como pequenas reparações e 
manutenção de edifícios. Deve ter

ferramenta e experiência neste ramo.
CARLOS: 514-601-8798

Companhia de construção e jardins procura pedreiros 
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na industria. 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

Somos proprietários de prédios, e estamos a 
procura de uma pessoa a tempo parcial 

que possa fazer diferentes tipos de trabalhos 
de manutenção. Tal como: pinturas, 

reparações de todos os tipos, chão de 
madeira, etc.

ELIZABETH DA SILVA
514 481-4678

Precisa-se de um mecânico com experiência de 5 
anos. Especializado  em electrónico e Diesel a tempo 

inteiro com vantagens sóciais e muito bom salário.
competauto@yahoo.com

514-903-4994

Precisa-se de adjudante cozinheiro e lava loiça. Não 
é necesário ter experiência 16.50$/h. 

Tempo inteiro ou partial
FERNANDO: 514-449-5717 ou 514-849-0646

portosail5@gmail.com

Precisa-se de empregados de mesa e 
ajudante de mesa (Busboy) a tempo inteiro ou partial.

FERNANDO: 514-449-5717 ou 514-849-0646
portosail5@gmail.com

†

Boa família na área de Cotes-des-Neiges procura 
senhora com experiência para fazer limpeza de uma 
casa honesta e profissional, 2 vezes por semana, du-
rante 5h por dia. Não há “Stress” no trabalho, pode 
escolher os dois dias que você quer para finalizar o 
trabalho.

MARY: 514-731-2176.

EMPREGOS

ZÉLIA MARIA AFONSO VIEIRA
1950-2020

Faleceu em Montreal, no 
passado dia 15 de julho de 
2020, com 70 anos de idade, 
a senhora Zélia Maria Afonso 
Vieira, natural de São Roque, 
São Miguel, Açores. Esposa 
do já falecido senhor Alfredo 
Medeiros. Ela deixa na 
dor seus filhos/as Anabela 
(Thomas Rodrigues), Marco, 
Lucia. Netos/as Marlene, 
Brenda, Lucas, Feffrey, 
William, Ethan, Tommy, 
Jefferson e Alison. Seus 
Bisnetos Michael, Aton, Sept 
e Olivia. Seus irmãos António 
(Eliette), Adriana (Fernando), 
Gabriela (Gabriel), sobrinhos/
as, familíares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
514-277-7778
O funeral teve lugar na sexta-feira 17 de julho de 2020 
na Igreja Santa Cruz às 11h e foi sepultada no cemitério 
Côtes-des-Neiges. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes 
associam neste momento de dor. A todos o nosso obri-
gado pelo vosso conforto. Bem Haja.

O pneu do carro do Rui fura diante de um manicómio. 
Ele desce e tira as porcas da roda, mas elas escorre-
gam para dentro de um bueiro. Um dos internos assiste 
a cena do lado de dentro das grades do manicômio e 
aconselha o Rui: - Tire uma porca de cada uma das três 
rodas para segurar a que ficou solta, até chegar a um 
mecânico. - Fenomenal! Muito boa ideia. Obrigado! Olhe, 
eu nem sei por que tu estás aí dentro. - Eu estou aqui 
porque sou doido, não porque sou burro!
Dois amigos encontram-se no ginásio, num fim-de-se-
mana, na hora do banho. Um deles repara que o outro 
está a usar cuecas de mulher. 
- Cuecas de mulher!!? 
O outro olha para um lado, para o outro, e responde: 
- É a última moda. Todos os meus amigos usam cuecas 
de mulher. 
- Deves estar a gozar. Quando é que começou a moda? 
- Desde que a minha mulher encontrou umas no porta-
-luvas do meu carro.

† OTÍLIA RAPOSO FURTADO
1934-2020

Faleceu em Montreal, no pas-
sado dia 20 de julho de 2020, 
com 86 anos de idade, a se-
nhora Otília Raposo Furtado, 
natural de Bretanha, São Mi-
guel, Açores. Esposa do já fa-
lecido senhor Alfredo Pereira.
Ela deixa na dor seus filhos/as 
Vitor (Filomena Benevides), 
Miguel (Maria Machado), Fi-
lomena (António Macedo), 
José (Ligia Moura) e Alfredo 
(Nancy Roy). Seus netos/as, 
bisnetos/as, sua irmã Diolin-
da, sobrinhos/as, familíares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
12415, Sherbrooke E., Montreal
514-277-7778
O velório terá lugar, hoje, das 18h às 21h. O funeral terá 
lugar amanhã, quinta-feira 23 de julho de 2020 às 11h na 
Igreja Sainte Claire situada no 8615, rua Sainte-Claire 
em Montreal e será sepultada em cripta no Mausoléu 
St-Antoine no Cimetério Repos St-François. 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.

RESTAURANTE CANTINHO
Procura-se cozinheiros com 
experiência em grelhado e 

cozinha tradicional portuguesa.
514-729-9494
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HÉLDER DIAS

F1: Lewis Hamilton, Nem a Chuva o Para

Como amadores deste 
extraordinário des-
porto automóvel te-

mos um certo interesse em 
saber um pouco não somen-
te sobre os monolugares mas 

também dos circuitos aonde se batem recor-
des e aonde se põe em questão a pilotagem 
deste ou daquele piloto. 
Pois bem, sabia caro leitor, que foi neste circui-

to nomeado Hungaroring que se correu o primei-
ro grande prémio do outro lado da velha cortina 
de ferro? Que o seu primeiro grande premio foi 
disputado em 1986? E sobretudo que é preciso 
rodar 70 voltas e um total de 306 630 km para se 
conhecer o vencedor. Ah... tinha como recordista 
ate 2019 Max Verstappen com 1, 17 103 seg. Um 
circuito lento, com muitas dificuldades de ultra-
passagens, mas muito lindo.

No sábado e para a melhor posição na linha de 
partida os Mercedes estavam já com um forte 
avanço sobre o resto do pelotão, agora a luta foi 
travada entre os outros tenores e desta feita não 
era a Ferrari mas sim a Racing Point e os Red 
Bull. Mas, Lewis Hamilton, uma vez mais im-
pressionante arranca a tao desejada pole-position 
a sua 90 em carreira, seguido do seu companheiro 
de equipa Valtteri Bottas e dos Racing Point com 
Lance Stroll na segunda fila e em terceiro lugar e 
Sergio Perez em quarto. O primeiro Ferrari apare-
ce na quinta posicão com Sebastian Vettel e Char-
les Leclerc na sexta, domingo mais uma vez chu-
voso! A sorte parece não estar com os Red Bull 
pois na volta para a entrada da linha de partida 
Max Verstappem, perde o control do seu carro e 
bate fortemente contra as barreiras de seguranca, 
valeu-lhe o rapido trabalho da sua equipa de me-
cânicos que em 15 minutos foram capazes de re-
parar mudando a suspensao dianteira esquerda do 
seu monolugar.
Magistral, e senhor de si, Lewis Hamilton do-

mina de principio ao fim este terceiro Grande 
Prémio da Hungria vencendo incontestavelmen-
te conquistando a sua 86 vitória na F1 e baten-
do mais um recorde de pista com 1,16,627 seg. 
Largando com a incerteza de poder chegar ao fim 
devido à reparação efetuada momentos antes da 
largada Max Verstappen com o seu Red Bull che-
ga a frente do outro Mercedes de Valtteri Bottas. 
Stroll arrancou bem, conseguiu ser segundo por 

umas boas voltas, mas Verstappen pressionou 
e roubou-lhe o lugar. Stroll no final da corrida 

comentou; podiamos efectivamente ter chegado 
hoje ao podio! estavamos a espera da chuva mas 
ela nao veio. Bottas foi fazer a sua parada e nos 
aguentamos, mas estou verdadeiramente feliz 
com o meu quarto lugar o meu melhor ate hoje 
na F1. Disse Lance Stroll.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Max Verstappen, Red Bull
3-Valtteri Bottas, Mercedes
4-LANCE STROLL, Racing Point
5-Alexander Albon, Red Bull
6-Sebastian Vettel, Ferrari
7-Sergio Perez, Racing Point
8-Daniel Ricciardo, Renault
9-Carlos Sainz, McLaren
10 Kevin Magnussen, Haas 
Próximo encontro a 2 de agosto no Grande 

Prémio da Inglaterra em Silverstone.

Jorge Jesus, o Homem que Partiu
para Poder Voltar ao Benfica
O regresso de Jorge Jesus ao Benfica 

estava escrito nas estrelas. Tratado 
como descartável em 2015, criticado 

por só apostar em jogadores feitos, por desva-
lorizar as pérolas da academia e até por não 
fazer parte do projeto de Luís Filipe Vieira, 
processado judicialmente e classificado como 
inimigo ao assinar pelo Sporting, e de novo es-
quecido em 2019 – quando na Luz se pensava 
ter descoberto, em Bruno Lage, uma mina de 
ouro – aí está o homem. 
Após 13 meses de glória e seis títulos no Fla-

mengo, e mais uns milhões de euros para meter 
na arca que trouxera da Arábia Saudita. A vida 
é assim, nos seus altos e baixos, e Jesus retorna 
ao Benfica para substituir o anterior projeto de 
Vieira – em que ele não ‘cabia’ – pelo projeto de 
si próprio. E ao contrário do presidente, que lhe 
põe todos os trunfos na mão, JJ ganhará sempre, 
tenha ou não êxito na revisita. 
Porque assina, aos 66 anos, um contrato sump-

tuoso. Porque se falhar, não lhe faltarão clubes, 
a começar pelos do Brasil, com o Flamengo em 
espera eterna. E particularmente porque deu a 
volta por cima a uma situação injusta e humi-
lhante, podendo ainda – após dois anos sem sa-
bor – ir comer  umas boas cabeças de garoupa ao 
Solar dos Presuntos. 
Não é para todos. Apontei-lhe muitas vezes a 

truculência desnecessária e não passei a conside-
rá-lo um ‘gentleman’ só porque ganhou. A ver-
dade é que, nas circunstâncias difíceis com que 
se debateu, só a ‘outra face’ de Sérgio Concei-
ção, a da determinação e da coragem, permitiu 
ao FC Porto tornar-se campeão. Mérito também 

de outros, sem dúvida, mas quem mais críticas 
ouviu e leu, quem pior dormiu e mais sofreu é 
quem merece hoje a vénia de quem não vê no 
futebol uma guerra. Chapeau! 
Meteram-me na caixa do correio a revista ‘Lis-

boa’, editada pela Câmara Municipal para pro-
paganda da obra feita ou a fazer. Uma das rea-
lizações mais badaladas, a rede de ciclovias, 
justifica, nas páginas 12 e 13, um gráfico que 
anuncia mais 30 quilómetros até setembro e ou-
tros 20,5 em 2021. 
Teria tudo a favor desta fobia demagógica mas 

útil se ela fosse acompanhada da indispensável 
compatibilização com o trânsito automóvel. No-
meadamente, através da introdução de lombas 
ou quebra-molas que obrigassem à redução da 

velocidade – a maior ameaça para quem circula 
de bicicleta e um cancro da cidade – e mesmo de 
câmaras nos principais semáforos, de forma a re-
primir os ‘artistas’ que passam com os sinais ver-
melhos, ‘incentivados’ pela quase total ausência 
de policiamento no tráfego da capital. 
Dito isto, fecho a crónica com uma palavra de 

solidariedade para a família de Ana Oliveira, a 
basquetebolista do Sporting, de 16 anos, morta 
em Lisboa, no Campo Grande – uma zona peri-
gosíssima e praia preferida de ‘aceleras’ – quan-
do circulava de bicicleta e foi surpreendida por 
uma viatura que não terá respeitado o sinal ver-
melho. Penso, especialmente, nos pais de Ana, 
cuja dor conheço e que acompanho com profun-
do pesar.
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Taça de Portugal
BENFICA 1º DE AGOSTO ÀS 15H45 FC PORTO

1-FC Porto 82 33 26 4 3 73 20
2-Benfica 74 33 23 5 5 69 25
3-Sporting 60 33 18 6 9 48 32
4-SC Braga 57 33 17 6 10 59 39
5-FC Famalicão 53 33 14 11 8 50 48
6-Rio Ave 52 33 14 10 9 46 36
7-V. Guimarães 49 33 13 10 10 51 36
8-Moreirense 43 33 10 13 10 41 42
9-Santa Clara 42 33 11 9 13 34 39
10-Gil Vicente 42 33 11 9 13 37 41
11-Boavista 39 33 10 9 14 28 37
12-Marítimo 38 33 9 11 13 31 39
13-Paços de Ferreira 38 33 11 5 17 33 49
14-Belenenses SAD 35 33 9 8 16 27 52
15-CD Tondela 33 33 8 9 16 28 43
16-V. Setúbal 31 33 6 13 14 25 43
17-Portimonense 30 33 6 12 15 28 45
18-CD Aves 17 33 5 2 26 24 66

  PTS  J  V E D GM   GS

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G PEN AG MPG
1-Pizzi [Benfica] 33 18 4 0 156
2-Carlos Vinícius [Benfica] 31 17 0 0 100
2-Paulinho [SC Braga] 28 17 2 0 130
4-Mehdi Taremi [Rio Ave] 29 16 7 0 141
5-Fábio Abreu [Moreirense] 32 13 0 0 178
6-Moussa Marega [FC Porto] 29 12 0 0 193
7-Fábio Martins [FC Famalicão] 28 11 5 0 218
7-Alex Telles [FC Porto] 30 11 8 0 222

OITAVOS-DE-FINAL
     1ª Mão     2ª Mão 
E. Frankfurt-FC Basel       0-3 05/08  15:00
Basaksehir-FC Kobenhavn       1-0 05/08  15:00
LASK Linz-Man. United       0-5 05/08  15:00
Olympiacos-Wolverhampton       1-1 05/08  15:00
Rangers-B. Leverkusen       1-3 05/08  15:00
Wolfsburg-S. Donetsk       1-2 05/08  15:00
Sevilla-Roma 05/08  15:00       ANU
Internazionale-Getafe 05/08  15:00       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  15:00
Napoli-Barcelona   1-1 07/08  15:00
Lyon-Juventus   1-0 07/08  15:00
Real Madrid-Manchester City   1-2 07/08  15:00

32ª JORNADA
13/07 Marítimo 0-0 Rio Ave
  V. Setúbal 1-2 FC Famalicão
14/07 Santa Clara 3-0 CD Aves
  Portimonense 2-1 Boavista
  Benfica 2-0 V. Guimarães
  Gil Vicente 3-2 CD Tondela
15/07 Moreirense 1-1 Paços de Ferreira
  SC Braga 1-1 Belenenses SAD
  FC Porto 2-0 Sporting

33ª JORNADA
18/07 Rio Ave 2-2 Santa Clara
  FC Famalicão 2-2 Boavista
19/07 Belenenses SAD 1-0 Gil Vicente
  V. Guimarães 1-0 Marítimo
20/07 Paços de Ferreira 2-1 Portimonense
  CD Tondela 1-0 SC Braga
  FC Porto 6-1 Moreirense
21/07 Sporting 0-0 V. Setúbal
 CD Aves 0-4 Benfica

34ª JORNADA
24/07 Santa Clara 14:00 V. Guimarães 
  Gil Vicente 16:15 Paços de Ferreira 
25/07 Boavista 14:00 Rio Ave
  Marítimo 14:00 FC Famalicão
  SC Braga 16:15 FC Porto
  Benfica 16:15 Sporting
26/07 V. Setúbal 14:30 Belenenses SAD 
  Moreirense 14:30 CD Tondela 
 Portimonense 14:30 CD Aves

“Benfica é possibilidade”

Edinson Cavani é um alvo de topo para 
o plantel do Benfica da próxima tem-
porada e o seu ingresso na Luz apenas 

dependerá do acordo com o jogador. 
Tudo porque o internacional uruguaio, de 33 

anos, findou o contrato que o ligava ao Paris 
Saint-Germain e está agora livre para assinar por 
qualquer clube, com as águias a tentarem sedu-
zir Cavani com o projeto encarnado. Segundo um 
dos seus representantes, o in-
gresso na Luz não está descarta-
do até porque, segundo apurou 
o nosso jornal, o dianteiro está 
disposto a ouvir a proposta do 
clube da Luz e até já se inteirou 
do interesse da águia. “O Ben-
fica é uma possibilidade ainda 
que não exista, neste momento, 
nada de oficial, não tenho in-
formações nesse sentido. Não 
sei até que ponto seria viável”, 
aferiu a Record o agente Gas-
tón Fernández, dando conta que 
o desejo de Cavani não é mudar 
de continente. “O objetivo dele 
é manter-se na Europa porque 
quer estar no próximo Campeo-
nato do Mundo, em 2022”, referiu. Sem especifi-
car quanto exige o goleador para assinar, Fernán-
dez reiterou que a Roma de Paulo Fonseca “é a 
mais bem colocada” para assegurar os préstimos 

do experiente futebolista que foi o melhor marca-
dor do campeonato italiano uma vez (29 golos), 
ao serviço do Nápoles em 2012/13. “Se se confir-
mar a compra da Roma, é provável que assine por 
eles”, ressalvou o intermediário. Certo é que, para 
convencer Cavani a mudar-se para Portugal, o 
Benfica terá de cativar o também duas vezes me-
lhor artilheiro do campeonato francês pelo PSG 
(em 2016/17 e 2017/18) com um salário robus-
to: cerca de 12 milhões de euros por ano. Algo 
um pouco abaixo dos 18,4 milhões que auferia 

ao serviço dos parisienses, 
equipa pela qual arrebatou 
seis campeonatos gauleses, 
quatro Taças de França, 
cinco Taças da Liga e qua-
tro supertaças francesas. 
Aliás, Cavani só perdia 
neste capítulo para outros 
dois jogadores do plantel 
do PSG: Neymar (48,9 mi-
lhões de euros) e Mbappé 
(21,2 milhões ). Tal como 
Record escreveu, a SAD 
benfiquista está disposta a 
fazer um esforço financei-
ro redobrado - 100 milhões 
de euros em reforços - para 
voltar a conquistar o título 

nacional. Além disso, o objetivo é também voltar 
a dar cartas a nível europeu, tendo Jesus como ar-
quiteto desse hipotético sucesso, que vai levar a 
um investimento total de 29 milhões de euros.

FLÁVIO MIGUEL SILVA

Dragão Carimba o 29º Título
UMA festa diferente, mas nem por isso 

menos especial. O FC Porto cumpriu a 
sua obrigação e conquistou três pontos 

com o Sporting e inerente título nacional, o 
29º da história do clube. 
O golo de Danilo fez tirar o champanhe do con-

gelador, mas o de Marega fez jorrar o espuman-
te pelas gargantas dos dragões. Assim que João 
Pinheiro deu por concluído o encontro, os fute-

bolistas do FC Porto abraçaram-se e festejaram 
como se não houvesse amanhã, em especial os 
mais jovens, entre os quais Vítor Ferreira, Fá-
bio Vieira, João Mário, Fábio Silva e Romário 
Baró. Dadas as condicionantes relacionadas com 
o Covid-19, a festa foi diferente, mas a noite era 
de alegria e num momento tão marcante não fal-
tou a presença de Casillas, que abandonou a car-
reira por motivos de saúde. O ex-guarda-redes 
foi abraçado pelos ex-companheiros (sobretudo 
Pepe) e também fez parte da roda final. 
A REZA DE DANILO E OS FOGUETES
Assim que Danilo abriu o ativo aos 64 minutos, 

nas imediações do Estádio do Dragão começa-
ram- -se a ouvir as primeiras buzinadelas, mas 
também muito fogo de artifício. 
Com a música «We Are The Champions» dos 

Queen, os jogadores foram dando largas aos fes-
tejos, muitos deles lamentando a ausência das 
famílias e dos próprios adeptos, que saíram à rua 
ainda antes do final do jogo. 
Os jogadores que não foram convocados por 

lesão, castigo ou opção, casos de Sér-
gio Oliveira, Marcano, Corona e Uri-
be, além dos guarda-redes Mbaye e 
Meixedo, também desceram ao relva-
do para estarem a viver um momento 
único. Houve diretos nas redes sociais, 
muitas lágrimas, em especial de Alex 
Telles e uma imagem que marca o 
clássico do Sporting, com Danilo de 
joelho a rezar e a erguer os braços aos 
céus. 
«O CAMPEÃO VOLTOU!» 
Na instalação sonora do Estádio do 

Dragão, o speaker Fernando Saul can-
tou ao vivo «o campeão voltou », fra-

se que espoletou o júbilo nos jogadores do FC 
Porto. 
Abraços, fotos, já com cachecóis e bandeiras 

alusivas ao 29.º título dos azuis e brancos. Com 
uma temperatura tropical, a noite terminou de-
pois com os jogadores a subirem novamente ao 
relvado, onde estava montado um palanque com 
a seguinte mensagem: «Vencedores como Sem-
pre, campeões como nunca». Um a um, os atle-
tas, foram sendo chamados ao centro do relvado, 
todos eles já com a camisola com o número 29 
nas costas, terminando a cerimónia improvisada 
com o hino do FC Porto. 
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A minha família aceitou-me de 
volta! Admito que, devido ao 
meu vício de álcool, eu fiquei  
perdido. E, perdi o respeito e 
a confiança da minha família. 
A minha esposa não queria me 
ver-me, os meus filhos me odia-
vam-me. Hoje, graças ao laço de 
amor que o PODEROSO XAMÃ fez para mim, recuperei a minha 
família. Não há palavras para agradecê-lo, MESTRE. 
                                                                   RICARDO RODRIGUES

Eu já sentia-me fraco e estava numa cama há 7 de 
meses, sem nenhuma esperança, porque os médi-
cos não conseguiram encontrar nenhuma solução. 
A minha esposa via que eu sofria muito, e ela foi ver 
PODEROSO XAMÃ e em apenas 15 dias comecei 
a ver resultados. Já saí do hospital e os médicos já 
encontraram o tratamento certo. Já recuperei a 
minha saúde e sinto-me forte e saudável. Graças ao 
milagre de DEUS e do XAMÃ. JOSÉ MARQUES.

Eu realmente não acreditava nessas coisas, mas 
a minha mãe recomendou que eu o visitasse, por-
que eu tinha muitos problemas no trabalho. Ha-
via muita inveja, 2 colegas de trabalho estavam 
a destrui-me e a criar um ambiente insuportável 
no trabalho. Eu estava quase a perder o meu tra-
balho. Graças a alguns RITUAIS DE PROSPE-
RIDADE, a minha sorte mudou. Fiquei surpresa 
por começar a trabalhar como gerente numa filial da empresa. 
Tudo graças ao XAMÃ PODEROSO. Eu o recomendo a todos!

Durante mais de 3 anos, ele sofreu uma for-
te dor no peito. Uma dor que não me deixou 
respirar bem, eu senti-me sufocada todo o 
tempo. Fiz muitos testes, mas eles não encon-
traram o problema. Até eu visitar o PODE-
ROSO XAMÃ e através dos seus RITUAIS 
DE CURA, ele me curou completamente. A 
dor desapareceu, a minha sorte mudou e, gra-

ças a DEUS, estou com boa SAÚDE. ANTÓNIA CARDOSO

O meu nome é ANDRÉ FERREIRA e traba-
lhei numa empresa de coberturas durante 
muitos anos. Economicamente, eu sempre fui 
estável, mas desde que a PANDEMIA come-
çou, o dinheiro começou a desaparecer, come-
cei a ter problemas com a minha família. Está-
vamos quase a separar-se, até que eu fui visitar 
o XAMÃ e é incrível em menos de um mês a 

mudança é incrível. Trabalho e a nossa sorte recomeçaram e mi-
nha família está unida novamente. Eu recomendo o PODEROSO 
XAMÃ.

O meu filho estava envolvido com o vício das dro-
gas e eu não sabia o que fazer. Ele sofria todos 
os dias, rebelava e tinha maus comportamentos. 
A minha irmã recomendou-me para que eu vi-
sitasse o PODEROSO XAMÃ e, depois de fazer 
alguns RITUAIS INDÍGENAS, o meu filho re-
nasceu. Ele voltou a ser como era antes, largou 

as drogas e os seus amigos que não prestavam por nada. Eu estou 
muito satisfeito com os meus resultados. Eu o recomendo.


