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COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

À Minha Maneira

Faz parte da história patri-
monial de muitas famílias, 
e a família de John e Jane 

Doe não é excepção, a existência de vários do-
nos numa única propriedade, tal acontece por 
exemplo quando são irmãos, tios, primos que 
são comproprietários em terrenos rústicos em 
virtude de partilhas anteriores. É, nomeada-
mente, o caso de ter ficado em comum por ter 
sido vontade dos pais que aquela propriedade 
ficasse em igual proporção para cada um dos 
filhos.

Esta realidade, aliás frequente, pode manter-se 
por toda uma vida. No entanto esta relação ju-
rídica poderá conhecer dificuldades quando se 
trata de definir qual a parte do terreno que per-
tence a cada um dos donos. Ou seja, pese embora 
no título aquisitivo (v.g. escritura ou Processo de 
Inventário) tenha constado que são donos, por 
exemplo, de 1/3, não se sabe dentro do terreno 
qual a parcela dessa terça parte vai corresponder 
a cada dono.

A questão poder-se-á complicar quando um dos 
donos vier dizer que pretende a parte melhor do 
terreno e outro vier também dizer que quer a 
mesma parte, uma vez que legalmente são donos, 
no exemplo dado, do direito a 1/3 sobre a totali-
dade e não daquela parcela ou parte específica.

Muitas vezes e ao longo da vida os proprietários 
ocupam as parcelas de que se acham donos pese 
embora formalmente apenas tenham direito a 
ocupar uma terça parte indefinida do todo.

Existem duas formas de individualizar cada par-
cela para dar lugar a uma parte autónoma em que 
cada dono passa a ter a sua caderneta e registo: se 
estão de acordo, farão essa separação por escri-
tura pública de divisão de coisa comum; se não 
estão de acordo, poderá qualquer proprietário 
formular o pedido de divisão no Tribunal através 
da ação própria para esse efeito, que é a ação es-
pecial de divisão de coisa comum.

Esta questão reveste-se de uma enorme impor-
tância especialmente para todos aqueles que não 
ocupam os prédios e em que, no exemplo dado, 
se por partilha o prédio ficou em nome de três 
filhos, fica registado que cada um é dono de 1/3 
mas legalmente são comproprietários do todo.

Se por hipótese, que é frequente acontecer, al-
gum dos irmãos comproprietários se ausentar 
para o estrangeiro, passando um outro irmão a 
ocupar efetivamente uma parcela concreta duran-
te mais de 20 anos, poderá este irmão (compro-
prietário) vir invocar que pretende aquela parcela 

exclusivamente para si ao abrigo do instituto da 
usucapião.

O irmão que se ausentou poderá ficar prejudi-
cado com a parcela que ficar para si, pois todos 
sabemos que a maioria dos terrenos rústicos não 
têm o mesmo valor na sua área total, sendo nor-
malmente mais valiosa a parte mais apta para 
o cultivo e com acesso à via pública, podendo, 
como vimos, o irmão possuidor vir dizer que 
essa parcela deverá ser para si porque está na sua 
posse há mais de 20 anos. A vingar essa preten-
são, que terá de ser deduzida em acção judicial, o 
outro irmão, ou os outros irmãos, ficarão com a 
parte por exemplo de incultos ou mata sem valor 
comercial.

Assim, o estado de facto criado pela ocupação 
efetiva de parcela concreta do prédio por parte de 
um dos comproprietários sem ter sido precedida 
de escritura ou ato público, pode converter-se em 
estado de direito, através do instituto da usuca-
pião.

Para evitar todos os problemas associados a esta 
forma de “divisão”, sem os problemas inerentes à 
prova das respectivas áreas e estremas das várias 
parcelas, os comproprietários, como se disse, po-
dem lançar mão da divisão de coisa comum ou di-
visão amigável através do necessário documento 
escrito – no caso dos imóveis através de escritura 
pública – ou através da ação especial de divisão 
de coisa comum.

Importa ainda que ter presente que há limites ao 
fracionamento dos prédios rústicos, ou seja, não 
se pode chegar a um terreno e dividir-se como se 
entende, mesmo que por escritura ou em acção 
especial de divisão de coisa comum.

Com efeito, e nos termos da lei, os terrenos ap-
tos para cultura não podem fracionar-se em par-
celas de área inferior a determinada superfície 
mínima. É o que se chama de unidade mínima de 
cultura.

A unidade mínima de cultura nos Açores varia 
consoante a área do prédio a dividir e que actual-
mente são as seguintes: para prédios com área 
igual ou inferior a 50.000 m2 a unidade mínima 
de cultura é de 10.000 m2; para prédios com área 
superior a 50.000 m2 e igual ou inferior a 100.000 
m2 a unidade mínima de cultura é de 20.000 m2; 
e para prédios com área superior a 100.000 a uni-
dade mínima de cultura é de 30.000 m2.

A proibição de fracionamento existe também no 
caso de a mesma dar origem a que qualquer das 
parcelas fique encravada.

Assim, ainda que com algumas limitações, os 
comproprietários poderão fracionar os prédios à 
sua maneira.

La bouteille de gauche (l’étiquette bleue) est à 
14$ en SAQ, la bouteille de droite (l’étiquette 
beige) sera peut-être au Qc en 2023. Profi-

tez donc de ce vinho verde 100% loureiro ( c’est 
le nom du cépage ), le Lua Cheia Maria Bonita, 
juste assez vif pour convenir avec des huîtres et 
déjà suffisamment rond pour convenir avec un 
poisson, genre morue - logique pour le Portugal. 
Et si vous aimez boire un petit coup en cuisinant, 
c’est le blanc léger ( 11 degrés d’alcool ) adéquat, 
car il ouvre l’appétit grâce à ses notes citronnées 
qui donnent faim !
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

O mito dos homens fortes

O retorno do mito dos “ho-
mens fortes” nas sociedades 
democráticas tem se mos-

trado desastroso e amplamente peri-
goso. Na democracia a multiplicação 

de ideias é a base para a discussão política permitin-
do a melhor solução e, acima de tudo, a solidarieda-
de no caminho tomado ainda que não haja acordo 
total nesse caminho. 

Parece simples mas não é. Todo este processo exige 
instituições independentes que permitam o escrutínio 
da governação e não menos importante uma socieda-
de que se preocupe com estas instituições. 

Nas democracias ocidentais há várias formas de go-
verno democrático, com as peculiaridades próprias 
das suas sociedades e respetivas tradições. No teatro 
político sobressai as características do seu povo pois 

não nos devemos esquecer, os políticos provêm do 
povo e como tal estão impregnados das características 
deste. O episódio da desistência do primeiro ministro 
britânico Boris Johnson é interessante para esta aná-
lise, pois para alguns pode parecer um absurdo que 
Johnson tenha sido ejetado do seu cargo por membros 
do seu próprio partido, aliás, por membros do seu pró-
prio governo! Pergunto ao amigo leitor se imaginaria 
algo semelhante em Portugal? Talvez fosse mais prová-
vel aqui no Canadá? E nos EUA? A principal razão que 
preside à qualidade das instituições reside exatamente 
no seu povo, na sua escala de valores e à sua forma de 
estar coletivamente. A escala de valores determina a 
qualidade dos nossos políticos e a acessibilidade à par-
ticipação cívica de cada individuo. A forma de estar 
coletivamente determina as condições que se oferecem 
aos indivíduos e às instituições para participarem no 
processo democrático, de forma livre e independente. 

O retorno do mito dos homens fortes é preocupante 
pois indicia um afrouxamento do interesse da socieda-
de na sua própria governação. Sendo certo que os ho-

mens fortes do passado tiveram o seu lugar na criação 
de nações e sociedades, não menos certo é de que isso 
deveu-se à fraca união que existia nos embriões dos 
povos, muitos deles provindos de tribos ou comuni-
dades muito dispersas e com fraco contacto entre elas. 
A necessidade de uma vontade forte era indispensável 
à consolidação e união da sociedade. Nas fases poste-
riores, aquelas em que maior parte de nós vive e nas 
quais quase a totalidade dos países ocidentais se situa, 
as sociedades têm o dever de tomar as rédeas de seu 
destino, ou como um bom acionista, acompanhar de 
perto a gestão da sociedade por parte de seus repre-
sentantes. Assim como uma empresa em que os seus 
acionistas se preocupam apenas com o lucro imedia-
to acaba por se afundar, as sociedades em que os seus 
membros assentam nas promessas imediatas e eféme-
ras de um líder “forte” acabam por se autodestruir. A 
riqueza está na abertura às amplas possibilidades com 
que cada individuo pode contribuir para a sua comu-
nidade, sociedade nacional e humanidade. Assim, 
uma sociedade que tem maturidade, confiança em si 
mesma e no valor de cada individuo não necessita de 
confiar cegamente os seus destinos aos chamados “ho-
mens fortes”, que de única força que têm é a comunica-
ção, uma comunicação vazia de princípios e, portanto, 
sem visão ou direção.

ABORTO UM DIREITO FUNDAMENAL
NUM DIREITO TORTO

O Parlamento europeu apro-
vou uma resolução que 
pretende ver  o "direito ao 

aborto" incluído na Carta dos Direi-
tos Fundamentais da União Europeia. O resultado 
da votação de 7.07.2022 foi 324 votos a favor e 155 
contra. 

Embora um direito não implique obri-
gação, nem   dever, o direito ao aborto 
elevado a direito fundamental, em ter-
mos  de Estado, implica o enfraqueci-
mento de outros direitos fundamentais e 
é uma posição contra a vida que, no meu 
entender, deveria ser considerada o di-
reito dos direitos! 

Que uma pessoa grávida, no seu foro 
individual, tenha o direito de decisão em 
consciência é um assunto,  mas que para 
a sociedade o direito à vida da crian-
ça por nascer seja indiferente e o aborto consagrado 
como direito fundamental, torna-se desumano e antis-
social ; que se proteja a saúde e os direitos das mulhe-
res é importantíssimo mas ao questionar-se o direito 
da criança à vida concede-se aos Estados direitos que 
não lhes pertencem; já tivemos o exemplo disso nas 
leis nazis. 

É um sinal de decadência quando parlamentos se tor-
nam palcos de guerra de trincheiras ideológicas e pior 

ainda quando isso surge como reacção à legislação an-
tiaborto dos EUA. O importante não é querer crimina-
lizar o aborto, mas a defesa do direito fundamental da 
vida (da criança)!

É verdade que a resolução parlamentar não se torna 
facilmente vinculativa a nível jurídico, porque para 
isso os Estados-Membros da UE teriam de ser unâni-
mes em aceitar tal lei. Além do mais, um tal direito 
fundamental põe em risco a reforma dos tratados da 
EU. Por estas e por outras, os países mais fortes da EU 

querem revogar na carta da União Europeia o direi-
to de veto a países pequenos. Como se assiste na dis-
cussão política de países fortes como a Alemanha e a 
França, o direito dos mais fortes encontra-se em vias 
de validação na UE.

A Conferência episcopal alemã declarou que o direito 
ao aborto "desconsidera completamente a proteção da 
vida do nascituro e de forma alguma faz justiça à com-
plexidade da situação"(1). 

ANTÓNIO DA 
CUNHA DUARTE JUSTO
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Western açoriano “Cemitério Vermelho” 
no festival Fantasia em Montreal
Depois da estreia nacional no Festival In-

dieLisboa, o western açoriano “Cemitério 
Vermelho” terá a sua estreia internacional 

no Fantasia International Film Festival em Mon-
treal, Canadá.

Considerado por muitos “maior e mais notável fes-
tival de cinema de género da América do Norte” e 
onde já foi palco de estreias de realizadores como 
Edgar Wright, Quentin Tarantino, Kevin Smith ou 
James Gunn, o Festival Fantasia irá agora acolher as 

paisagens áridas da ilha de Santa Maria entre os dias 
14 de Julho e 3 de Agosto do presente ano.

Em junho de 1963, em Ponta Delgada, o ator bas-
tião dos westerns americanos, John Wayne, meteu os 
pés fora do seu iate privado para ir beber um copo 
ao Solar da Graça. Para além das histórias e das fo-
tografias, o protagonista de filmes como The Man 
Who Shot Liberty Valance (1962) e Rio Bravo (1953), 
deixou nas ilhas um isqueiro zippo cor prata, com 
a inscrição “Stolen from John Wayne” e acredita-se 
que até hoje a presença desse isqueiro nos Açores 
continua a propagar uma ondulação inspiracional 

no subconsciente dos artistas regionais, cujo efeito 
borboleta nos leva até hoje: “Cemitério Vermelho”, 
um western gravado no Barreiro da Faneca, Santa 
Maria pelas mãos do realizador natural de Fall River, 
Francisco Lacerda (Karaoke Night, 2019 e a duologia 
Dentes e Garras, 2014 e 2016).

Apesar do isqueiro ter sido “roubado” a uma figura-
-cartaz da era de ouro do cinema americano, o baú 
criativo da nova curta-metragem de Francisco La-
cerda foi “roubado” a outros desertos: os spaghetti 
westerns que proliferaram durante os anos 60 e 70 às 
mãos de realizadores como Sergio Corbucci, Giulio 
Questi, Sergio Sollima e Sergio Leone.

Mas o peso da linguagem cultural açoriana reluz a 
olho nu neste filme: a paisagem árida e argilosa ver-
melha, os diálogos pilhados regionalismos, o sangue 
do ator açoriano Francisco Afonso Lopes espalhado 
pelo chão e uma equipa técnica inteira mais do que 
calejada a trabalhar nas/e sobre estas ilhas do meio 
do Atlântico (Cactus Sessões). Francisco Lacerda em 
“Cemitério Vermelho”, começou a cavar fora da sua 
zona de conforto: as tropes cinematográficas mais 
viscerais ou provocatórias de “Azoresploitation”, que 
o levaram a reputados festivais de cinema género 
como o Slamdance, Imagine Film Festival, Florida 
Film Festival e MOTELx, ficam enterrados para trás.

As bandas sonoras pilhadas de sintetizadores dão 
lugar a um José Pinhal, a violência gratuita é substi-
tuída por uma troca de chalaças e o clima de tundra 
trazido pelos artistas escandinavos Fredrik S. Hana 
(editor) e Thomas Aske Berg (ator) funcionam bem 
para um filme gravado por cima de antigas escoadas 
lávicas basálticas cobertas de cinzas vulcânicas. E é 

com este shift de linguagem que o filme terá a sua 
estreia nacional na próxima edição do festival Indie-
Lisboa.

O filme será apresentado quarta-feira 3 de agosto 
de 2022 na sala J.A. De Sève, 1400 Maisonneuve O., 
Montreal, QC H3G 1M8, às 21h30 e será apresentado 
com outro filme português que se intitula Frágil.

"Dans FRÁGIL, les jeunes de Lisbonne sont obsédés 
par l’idée du « Club ». Le film amène les spectateurs 
dans une visite guidée de la contre-culture de la capita-
le du Portugal, où des personnages drogués et déchaînés 
déambulent de façon imprévisible dans les rues. FRÁ-
GIL suit Miguel (Miguel Angelo Santarém) alors qu’il 

tente sans succès d’accéder au Club. Sa quête cauche-
mardesque comporte maints détours, trous de mémoire 
et appels incessants de sa mère, rendant l’atteinte de son 
objectif impossible. Le chaos des films des frères Safdie 
rencontre l’attitude rock ‘n’ roll de Richard Linklater 
lors de cette expérience à la Alice au Pays des mervei-
lles pour des jeunes queer ayant adopté une esthétique 
post-apocalyptique.
Ce premier long métrage de Pedro Henriques multi-

plie les narrations en voix hors champ, les séquences 
de danse, les passages animés et les décors complexes 
pour créer une atmosphère foncièrement irrévérencieu-
se et ludique. Chaque image déborde d’objets divers et 
d’accessoires reliés à la consommation de drogue, et les 
rues sont couvertes de déchets. Le film s'ouvre même 
sur un photomontage brisant le quatrième mur tout en 
soulignant l’importance de l’amitié et l’inauthenticité 
de la représentation de la plupart de nos vies en lig-
ne. FRÁGIL donne l’impression d’être un affront envers 
l’aspect aseptisé et artificiel de l’époque actuelle, préfé-
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rant se vautrer dans les plaisirs insalu-
bres caractérisant l’existence d’une jeune 
personne vivant en marge de la société. 
Mais c’est surtout un film sur l’amour, le 
désir et le moment présent, avec ses hauts 
euphorisants et ses bas décourageants". 

Os Demónios do meu avô "My 
grandfather's Demons".

"Stressée par la vie urbaine et frustrée 
par son travail dans une agence de de-
sign, Rosa est pratiquement à bout de 
nerfs. Elle se sent aussi coupable d’avoir 
maintenu si peu de liens avec son grand-
-père, celui qui l’a élevée, à la campagne, 
à la suite du décès de sa mère. À présent 
qu’il a rendu l’âme à son tour, Rosa héri-
te de sa propriété, mais c’est une émotion 
douce-amère qui l’envahit. Elle décide de 
prendre congé, pour aller habiter dans 
le nord du Portugal, où elle a grandi. 
Dès son arrivée sur place, elle consta-
te que le village n’est plus comme dans 
son souvenir, et que les gens n’y sont pas 

particulièrement accueillants. En outre, 
la modeste ferme de son grand-père s’est 
transformée en une espèce de forteresse 
délabrée, le domaine d’un ermite désa-
busé qui ne souhaitait qu’une chose : 
qu’on lui fiche la paix. Rosa trouve par-
tout de petites figurines en céramique re-
présentant des démons. Ces choses sont 
plus que de simples bibelots, et autant 
d’indices pouvant mener à de dangereux 
secrets enfouis dans le passé.
Le premier long métrage d’animation 

en volume de l’histoire du Portugal 
s’inspire largement du folklore celtique 
présent dans le nord du pays. Il s’agit 
d’un drame captivant sur les liens fami-
liaux et les racines qui peuvent à la fois 
nourrir et emprisonner, coscénarisé par 
le romancier Possidónio Cachapa, avec 
une trame sonore de Gaiteiros de Lisboa, 
intrépides musiciens folk portugais. MY 
GRANDFATHER’S DEMONS est une 
œuvre imprégnée de magie lumineuse et 
regorgeant de prouesses techniques sig-
nées Nuno Beato, l’animateur et réalisa-
teur à qui l’on doit déjà plusieurs courts 
métrages, dont un primé. Une histoire 
fascinante où règne l’harmonie entre ter-
re nourricière et visions d’outre-monde, 
si éphémères soient-elles".

O filme será apresentado sábado 23 de 
julho de 2022  às 16h15 no Auditorium 
des diplômés de la SGWU (Théâtre 

Hall) situado no 1455 Bou-
levard de Maisonneuve O., 
Montreal, QC H3G 1M8.

São dois filmes e uma curta 
metragem num dos maiores 
festivais de filmes em Mon-
treal, merece um grande 
destaque, sem esquecer que 
há 1 filme brasileiro, "Auro-
ra a rua que queria ser um 
Rio" que será apresentado 
ao mesmo tempo que "Os 
Demónios do meu avô | My 
grandfather's Demons".

UNE DESTINATION DE 
L'INDUSTRIE

Fantasia célèbrera en août 
2022 sa 25ème édition. Sa 
croissance continue depuis 
sa première édition attire 
maintenant une légion de 
fans ainsi que l’attention de 
l’industrie cinématographi-
que internationale, pour en 
faire une destination cultu-
relle et professionnelle im-
portante sur le circuit des festivals de 
films de genre. Toutes les facettes de 
l’industrie du film sont représentées 
avec des délégués présents au festival 
pour assister aux premières : réalisa-
teurs, acteurs, distributeurs, program-

FESTIVAL

mateurs de festivals et membres de la 
presse internationale viennent vivre 
l’expérience de l’enthousiasme légen-
daire de l’auditoire de Fantasia à cha-
que année en nombre croissant. 

BOM FESTIVAL
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O jornal entra em Modo férias até ao fim de agosto
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

A partir desta edi-
ção e até ao fim 
de agosto, o jor-

nal sairá em papel a todas às duas 
semanas, mas vamos continuar a 
saír a todas as semanas em modo 

digital.
A maioria da comunidade portu-

guesa já foram de férias e é impor-
tante de continuar a informar os nos-
sos leitores no Facebook, na nossa 
plataforma digital "site web" que está 
também disponível nos vossos telefo-
nes e tabletes. Não se esquecem que a 
todas às semanas o jornal é visto por 
mais de 55 000 pessoas/visitantes no 
site web, e que no Facebook há uma 

média de 15 000 pessoas que estão a 
ver e ler o jornal nas redes sociais.

O programa televisivo A Voz de 
Montreal continuará a todas as sema-
nas a apresentar a nossa comunidade 
através do Canadá e que em setem-
bro haverá muitas surpresas que vão 
ser apresentadas e haverá mais uma 
nova apresentadora no nosso progra-
ma televisivo aguardem um pouco de 
paciência e garantimos que todos vão 

gostar. 
É importante de notar que o jornal 

A Voz de Portugal e A Voz de Mon-
treal está sempre a procura de histó-
ria positivas para representar e apre-
sentar à comunidade portuguesa de 
Montreal e não só,... 

Podem nos contactar ao 514-284-
1813 e vamos fazer um seguimento 
para que isto pode se realizar. 

Obrigado e boas férias à todos.
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Gente da Minha Terra, do Continente, da
Madeira e dos Açores, Terras de Portugal

Quando nós queremos dizer coisas im-
portantes e profundas e nos faltam as 
palavras, recorremos as imagens, aos 

símbolos, a linguagem poética das metáforas…

A Sagrada Escritura utiliza o mesmo processo 
para falar e evocar o Espírito Santo. Caros irmãos 
na mesma Fé procurai que a palavra divina não 
seja apenas objecto de comentários mas fonte de 
vida renovada e nos fiéis de Cristo contemplados 
pela fé ao dom recebido somos convidados a viver 
na acção de graças sob o impulso do Espírito San-
to produzindo frutos de caridade, fé e de amor, 
por isso todo o bem que possamos fazer a obra 
de Deus.

Dai que o próprio acto de fé que confessa a divin-

dade divina do Espírito Santo não se pode fazer 
só pelas forças e fruto da graça do Espírito Santo 
que pelos seus frutos nos aperfeiçoam a nossa Fé. 
Levemos para a nossa vida um ambiente e reso-
lução de sermos Cristãos mais conscientes mais 
vivos para ajudarmos uns aos outros por amor, Fé 
e Caridade.

Após a Ressurreição de Jesus Cristo, Pentecos-
tes, Trindade, São João, Espírito Santo e de São 
Pedro em que a Comunidade Portuguesa residen-
te no Canadá em especial Montreal Santa Cruz, 
Laval Missão de Nossa Sra. de Fátima, Centro Co-
munitário do Espírito Santo em Montreal e Vil-
le D'Anjou, Centro Comunitário Hochelaga em 
Montreal e a Associação da Comunidade Portu-
guesa de Santa Teresa.

Ao sairmos do nosso inesquecível País Portugal 
trouxemos no nosso Coração às queridas Festas 

do nosso Portugal.
Viva as Festas do Continente, Madeira e Açores. 

Viva Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do 
Monte, Santo Cristo, Espírito Santo. São João, São 
Pedro, todos os Padroeiros de cada um de nós, E 
VIVA A GENTE, (Assim Seja).

EDUINO MONIZ
Colaborador Especial
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Os Tais Valores...

Todos recordamos bem o ruí-
do que se gerou no espaço 
da União Europeia quando 

Trump, O Bronco, surgiu, ainda durante a campa-
nha eleitoral, a assumir a garantia de que iria com-
bater a imigração clandestina para os Estados Uni-
dos por meio de um muro a separar estes do México. 
E também que o custo da obra seria imputado a este 
último. A verdade é que o muro lá se iniciou, creio 
que sem atingir a sua plenitude, e sem que o México 
tivesse pagado o que quer que fosse.

Num ápice, desde o Vaticano aos bem-pensantes do 
mundo, incluindo norte-americanos, se deitaram a 
protestar contra uma tal ideia. O próprio Papa Fran-
cisco, por mais de uma vez, abordou (e condenou!) tal 
ideia, mas a verdade é que uma medida deste tipo não 
era a primeira. Mesmo no espaço europeu, tal como 
em Israel, esta medida havia já sido materializada. E, 
se a memória não me atraiçoa, tais iniciativas nunca 
mereceram a barulheira que a de Trump, O Bronco, 
suscitou. Eu mesmo escrevi, a dado momento, que 
também o Vaticano se encontra protegido por um 
muro.

Hoje, quando se recorda o Muro de Berlim, quase 
se acha graça, tal é a desproporção entre a sua enver-
gadura e o estado a que o mundo chegou, nos dias 
de hoje, neste domínio da construção de muros pro-
tetores. Se muitos condenaram tal ideia, a verdade é 
que o surgimento de novos muros não desapareceu, 
muito ao invés. O próprio Mediterrâneo se acabou 
por transformar num outro tipo de muro, envolven-
do, quase com toda a certeza, muito mais mortes que 
as causadas pelo Muro de Berlim. Um velho sonho, 
afinal, transformou-se num trágico logro.

Muito para lá da América de Trump, O Bronco, a 
Europa tomou, neste domínio, um lugar cimeiro, fru-
to, como há dias se escreveu, do aço, cimento e medo, 
que vêm suportando este tipo de estruturas por toda 
o espaço europeu. Também a Polónia se determi-
nou a gastar 353 milhões de euros numa vedação de 

cinco metros e meio de altura e 186 quilómetros de 
extensão na fronteira com a Bielorrússia. A Polónia 
católica romana, de onde nos chegou o Papa que nos 
exortou a não termos medo... E a razão principal de-
riva do receio das vagas de refugiados e de migrantes 
que fogem às guerras e à pobreza, no Médio Oriente 
ou em África. Nestes casos migratórios, não se tratan-
do de cristãos e, provavelmente, não brancos, o que a 
Europa tem para dar são muros, nada comparáveis 
à política de braços abertos aplicada à Ucrânia. É o 
esboroar de todo um conjunto de apregoados valores 
pelos políticos europeus.

De modo concomitante, depois dos Estados Unidos 
e a Europa terem ajudado ao derrube do histórico po-
der líbio de Kadafi, eis que na passada sexta-feira se 
operou o assalto ao parlamento líbio em Tobruk, ope-
rado por manifestantes, levando as Nações Unidas a 
apontarem tal ação como um vandalismo inaceitável. 
Depois dos Estados Unidos, a Líbia...

No meio de tudo isto, depois do que o mundo pôde 
ver com o homicídio de George Floyd, aí está o mais 
recente jovem negro morto pela polícia, quando es-
tava de costas para esta. Uma situação que levou o 
seu advogado a manifestar a crença de que o jovem 
terá sido atingido por... 90 tiros. Bobby DiCello, ad-
vogado deste, diz agora, depois de rever as imagens 
da câmara da farda dos agentes, que tanto ele como a 
sua equipa não viram nenhuma prova de que o jovem 
assassinado tivesse disparado contra os agentes.

Perante isto, as consequências: os agentes envolvidos 
no assassinato foram colocados em licença adminis-
trativa enquanto decorre uma investigação, sendo que 
o autarca da cidade e o chefe da polícia se comprome-
teram a dar uma atualização sobre a situação assim 
que se chegar a uma conclusão. Mas tudo, porém, 
deverá vir a terminar como com o caso de Rodney 
King, dado que a polícia, na dita democracia norte-
-americana, goza de imunidade qualificada...

Todavia, de pronto surgiu um novo caso nos Estados 
Unidos. Depois de detido pela polícia, certo homem 
fraturou a coluna em vários pontos, encontrando-se 
hospitalizado, mas correndo o risco de nunca mais 
voltar a andar.

Depois de detido e colocado no interior da carrinha 
celular, algemado e sem cinto de segurança – sem ter, 
pois, onde se apoiar –, veio a ser atirado com violên-
cia contra a carrinha numa travagem repentina, três 
minutos após se ter o iniciado a viagem. Lá foi pedin-
do ajuda, mas ninguém acreditou, incluindo na es-
quadra, onde, depois de arrastado, foi colocado numa 
cadeira de rodas. Só depois de levado ao hospital foi 
confirmado que o jovem em questão havia fraturado 
a coluna em diversos pontos. Está agora paraplégico 
e ligado a um ventilador. E então? Ah, o sargento e 
os quatro agentes envolvidos foram já afastados, en-
quanto decorrem as investigações a um caso que nem 
é inédito! É que já em 2015, Freddy Gray, de 25 anos, 
morreu depois de uma viagem semelhante. E a vida, 
claro está, continuou a correr... Até porque existe a 
tal imunidade qualificada. É a dita democracia norte-
-americana na sua melhor referência para o mundo. 

No entretanto, um líder índio brasileiro surgiu a 
reconhecer que o Brasil de hoje, tal como a genera-
lidade da América Latina, continua marcado pelo 
colonialismo. É uma realidade perfeitamente objeti-
va, que ninguém, com um mínimo de atenção e de 
honestidade intelectual, pode pôr em dúvida. De res-

to, o Papa Francisco também agora se referiu a esta 
realidade.

Questionado sobre as mudanças políticas no sub-
continente americano, com fórmulas políticas em 
vários países que ilustram uma rejeição ao neolibe-
ralismo, Francisco referiu o sonho de San Martín e 
Bolívar, que classificou como uma profecia, um en-
contro de todo o povo latino-americano, e que, além 
da ideologia, deve buscar soberania. E logo juntou: 
a América Latina ainda está neste caminho lento, de 
luta, do sonho de San Martín e Bolívar – pais das in-
dependências latino-americanas – pela unidade da 
região. Precisamente o que há dias expôs o tal líder 
índio brasileiro.

Francisco também salientou que toda a região sub-
continente americana sempre foi vítima, e será vítima 
até que seja completamente libertada, dos imperia-
lismos exploradores. Mas logo se esquivou a fazer o 
que faz com o caso da grande batalha da Ucrânia: não 
quero mencioná-los, porque são tão óbvios que todos 
os veem. Lamentavelmente, Francisco tinha o dever 
de falar claro, como tem feito com o que se passa em 
solo ucraniano.

Em contrapartida, neste caso da grande batalha da 
Ucrânia o Papa voltou a apelar à Paz, salientando que 
o mundo precisa de um tal ingrediente, mas sem ser 
baseado no equilíbrio dos armamentos e no medo re-
cíproco. E logo referiu que a crise ucraniana não deve-
ria ter acontecido, instando a que se converta num de-
safio entre sábios estadistas capazes de construir, com 
o diálogo, um mundo melhor para as novas gerações.

Faltou ao Papa Francisco a retoma das suas anterio-
res e corajosas considerações para a causa do que se 
tem vindo a passar na Ucrânia, a que Kissinger tam-
bém se referiu na sua entrevista à CNN, e que o PCP, 
tal como a China, tão claramente apontaram recen-
temente: a OTAN é a maior ameaça à paz, mostran-
do uma estratégia de confrontação com a Rússia e a 
China.

Que o Ocidente, sob a batuta dos Estados Unidos, vai 
mal, pois, ninguém, desde que dominado pela boa-fé, 
pode pôr em causa. Um mal que vem logo de dentro 
dos próprios Estados Unidos, mas se está a expandir 
por toda a érea sob sua dependência, como agora se 
pôde ver com a violência surgida na Dinamarca, ao 
mesmo tempo que a Suécia e a Finlândia se determi-
naram a deixar a sua lógica situação de Estados so-
beranos para ingressarem num clube político-militar, 
sob a liderança, sempre agressiva, dos Estados Uni-
dos.

Se Francisco não se cansa de apregoar a Paz e a ne-
cessidade da concórdia e da união de esforços entre 
os povos, a verdade é que o que cresce é o individua-
lismo, o egoísmo e o apetite pelo dinheiro e pelo lu-
cro a qualquer preço. Lamentavelmente, a tal União 
Europeia dos valores, depois de mostrar ao mundo o 
desprezo pelos povos mais pobres em face da necessi-
dade de vacinas contra a COVID-19, continua agora a 
perseverar na escalada de uma guerra que deixou que 
os Estados Unidos e a OTAN ajudassem a fazer sur-
gir. Se uma mulher assassinar o marido, bom, é um 
homicídio, mas se o tiver feito quinze anos depois de 
brutalmente martirizada pelo homem, raros, no do-
mínio social, lhe apontarão facilmente o dedo. E é isto 
que vem faltando ao Papa Francisco, depois daquele 
momento de coragem sobre as longínquas causas da 
atual grande batalha da Ucrânia.

HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

CRÓNICA
PCP LEIRIA PEDE "REFORÇO ADICIONAL E IMEDIATO DE MEIOS DE COMBATE"
"O PCP considera que este conjunto de incêndios exige um reforço adicional e imediato de meios de combate aos incêndios. 
Caso contrário, pela sua localização e direções de progressão, estes fogos podem vir a alastrar com ainda maior periculosidade, 
quer na zona do Pinhal Interior Norte, onde o risco de junção de incêndios é real nos concelhos de Pombal, Ansião e Alvaiázere, 
bem como na zona de Leiria, com a progressão do incêndio para noroeste", referiu a DORLEI, em nota de imprensa enviada à 
agência Lusa.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Ouça o que o coração tem para lhe dizer. Saúde: Poderá 
pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: Faça uma análise aos 
seus rendimentos. Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Para que se sinta melhor não deve 
dar tanta importância ao seu passado. Saúde: Deve repousar 
mais horas e ter atenção ao que o seu organismo lhe pede. 

Dinheiro: Deve prestar mais atenção à sua vida profissional. 
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Não dê importância a boatos que possam pôr 
em causa o seu relacionamento. Saúde: Cuide mais de si e faça 
uma visita ao seu médico de família. Dinheiro: Valorize-se mais 

e confie nas suas capacidades. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão. Amor: A afeição e o carinho 
dos seus amigos estão em destaque. Saúde: Faça uma 

dieta equilibrada para que não sofra de problemas de colesterol ou 
cardiovasculares. Dinheiro: Será uma fase mais instável, uma vez que 
sentirá algumas dificuldades no cumprimento das suas tarefas. 
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ 
Falha Amor: Dê a conhecer o seu amor ao seu parceiro com 
demonstrações de afeto. Saúde: Deve concentrar-se e ter força 
de vontade. Dinheiro: Irá sentir-se numa situação um pouco 

difícil, já que terá de fazer uma escolha a nível profissional. 
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Será um momento favorável para estar junto 
da sua família. Saúde: Tome atenção às correntes de ar, pode 
sofrer uma constipação. Dinheiro: Pode receber uma nova 

proposta profissional. Aproveite-a! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Sentir-se-á um pouco desligado da vida 
amorosa. Saúde: A energia tomará conta do seu corpo. Aproveite 
para praticar um desporto de que goste. Dinheiro: Poderá vir a 

receber um incentivo financeiro do seu superior, pelo seu empenho e 
capacidade de iniciativa. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: O amor pode voltar a 
entrar no seu coração, esteja atento. Saúde: Cuide mais de si. 
Poderá sentir-se cansado e sem energia. Dinheiro: Embora esta 

seja uma fase favorável, não arrisque mais do que deve. 
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Procure conversar de forma objetiva e calma para que 
não haja desentendimentos que provoquem uma rutura. Saúde: 

Consulte o seu médico. Dinheiro: Tome cuidado com um colega de 
trabalho. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Deve ser mais 
compreensivo com as atitudes do seu parceiro. Saúde: Coma 
de forma moderada e em porções menores, pois pode sentir-se 

indisposto ou com digestões difíceis. Dinheiro: Valorize-se e invista mais 
na sua formação. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Evite magoar a pessoa que ama por 
razões pouco fundamentadas. Deve apelar ao diálogo e à 
compreensão. Saúde: Poderá sentir-se melancólico e triste, o 

que deve combater. Dinheiro: Pode sentir dificuldade em ser ouvido pelos 
seus superiores.Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Pode ser chamado para apoiar alguém 
que faz parte do seu círculo íntimo de amigos.  Saúde: Repouse 
mais para evitar que o seu corpo se sinta cansado e com pouca 

energia.  Dinheiro: A sua situação financeira encontra-se numa fase muito 
positiva. Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

CRÓNICA
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

Um Partido mais assertivo

O PSD com o novo líder 
deixou os equívocos do 
passado, pretendendo 

mudar de vida para ir ao encontro de uma fran-
ja importante do eleitorado português que não 
se revia nas estratégias e procurou a solução no 
Iniciativa Liberal e até mesmo no Chega. O 40.º 
Congresso Nacional do PSD mostrou bem que 
agora o país tem uma oposição que pode contar 
para estar atenta à governação socialista de An-
tónio Costa.

Luís Montenegro tem sido bastante assertivo após 
a sua coroação no congresso e nos cem dias do 
novo Governo de António Costa, já veio dizer que 
mais parecem cem meses acusando os socialistas 
de não conseguirem transformar estruturalmente o 
país, com os portugueses a empobrecerem e com o 
estado caótico do Serviço Nacional de Saúde. Pelo 
andar da carruagem, o Governo da República não 
terá a vida tão facilitada como no tempo de Rui Rio.

Os militantes que se deslocaram ao Porto saíram 
do congresso de peito aberto esperançosos que se 
poderá potenciar no país a alternância democrática 
perante a atual maioria absoluta socialista que está 
a começar, mas que com tantas trapalhadas e falta 
de coordenação de um governo que já leva 7 anos 
de governação, pelo que o seu fim antecipado pode 
muito bem ocorrer antes do termo desta legislatu-
ra.

Por seu lado, José Manuel Bolieiro também subiu 
ao palanque para dizer que a maioria absoluta do 
PS é um fator que potencia a sua degradação, face 
às trapalhadas que o povo português tem regista-
do, em várias áreas da governação, apelando para 
que o PSD promova, como outrora o fizera  de for-
ma clara, a defesa do processo de aprofundamen-
to das autonomias regionais, em sede da próxima 
revisão constitucional, face à identidade intrínseca 
do PSD, ou seja um Partido descentralizador, auto-
nómico e compreensivo da integralidade do país. 
Para o Presidente do PSD Açores e Presidente do 
Governo Regional, o PSD tem agora em mãos a no-
bre missão de liderar a visão reformista para um 
Portugal do futuro próximo.

Outrossim, defendeu que liderança de Luís Monte-
negro, que ele desde o início publicamente apoiou, 
deve apresentar uma proposta alternativa com cre-
dibilidade e bem explicada aos portugueses, deven-
do, no entanto, recusar a política do bota-abaixo.

Perante os congressistas, Bolieiro, defendeu que 
a relação entre o Estado e as Regiões Autónomas 
não pode assentar no princípio da persistente des-
confiança política do poder central, em relação 
ao poder regional autónomo, porque somos parte 
integrante de Portugal e numa farpa direta ao go-

verno de António Costa, atirou que o governo da 
República não pode nem deve excluir as Regiões 
Autónomas da aplicação de medidas nacionais da 
sua competência quando a natureza jurídica destas 
medidas impõe a sua a aplicação a todo o territó-
rio nacional, referindo-se muito concretamente ao 
apoio dado pelo governo nacional aos empresários, 
para apoiar as empresas face ao aumento do salário 
mínimo nacional que não é aplicado às empresas 
açorianas.

Os congressistas saíram do Pavilhão Rosa Mota de 
que o PSD só voltará a convencer os portugueses a 
partir do momento em que, primeiro, acreditar em 
si próprio e a partir dessa força interior é que pode-
rá vir o necessário e imperioso desassombro para 
falar de cabeça erguida com os portugueses, com 
clareza e de olhos nos olhos- defendeu o novo líder 
do PSD, Luís Montenegro, acrescentando que "Não 
somos nem comunistas nem socialistas, porque a 
história nacional e internacional já provou, mesmo 
recentemente, que Estado a mais traz sempre ilu-
sões efémeras e pobreza estrutural".

O novo líder separou as águas e afirmou que os so-
ciais-democratas não são nem populistas nem ul-
traliberais e muito menos se associarão algum dia 
a qualquer política xenófoba ou racista, num tom 
que diz bem ao que vem. O PSD assume-se, assim, 
como um partido moderado, parecendo querer le-
var o PSD às raízes e não torná-lo mais à direita, 
aproximando-o do discurso do Chega.

Muita coisa irá mudar com Luís Montenegro que 
já recusou o referendo à regionalização para 2024, 
apresentando-se agora como uma oposição mais 
combativa do que foi a de Rui Rio. O PSD só volta-
rá a convencer os portugueses a partir do momento 
em que, primeiro, acreditar em si próprio e de ca-
beça erguida falar com os portugueses, com clareza 
e de olhos nos olhos.

Este novo PSD parece ter saído do congresso do 
Porto mais vivo, unido e coeso e no dizer de Mon-
tenegro com ganas de ganhador, mas um partido 
moderado, ambicioso, aberto, rejuvenescido e mo-
derno.
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Uma das mais animadas 
festividades e que nutre 
amizades sinceras são 

aquelas realizadas pelas Comunidades Portugue-
sas ao redor do mundo. 

Basta observar o que fazem as Comunidades Por-
tuguesas em Paris, Genebra, Montreal, Geneve Gex, 
Dallas e em varias cidades da América e da Europa 
sem falar dos grupos de lusitanos que estão espalha-
dos pela maioria das capitais brasileiras. 

Em todas elas, invariavelmente, é comum encon-
trar grupos e associações que se reúnem, fazem co-
memoração das festas de suas cidades com danças 
típicas com vestes a caráter. 

Para quem não foi a Portugal e assiste as comemo-
rações destas festas tem a sensação de estar neste 
querido país da Península Ibérica. 

Chega a emocionar o público que assiste as come-
morações. A música, o folclore português nestas 
ocasiões são representados com uma perfeição im-
pecável. 

A alegria dos dançarinos, cantores e  instrumen-
tistas consegue contagiar nao só os portugueses 
mas também aqueles que participam destas festas. 
Enfim, sem medo de errar o povo português é um 
dos povos que mais mantem suas tradições, cultura 
e lazer nos países que emigram. Parabéns Comuni-
dades Portuguesas ao redor do mundo. 

No dia 10 de junho comemora-se também o dia 
de Portugal e o dia de Luís Vaz de  Camões, o nos-
so Camões que foi um poeta nacional de Portugal 
e que ainda hoje é tido como um dos  maiores ex-
poentes da literatura portuguesa e um dos maiores 
poetas da tradição ocidental.

Notícias do Director

Caros leitores, aproveitando a 
minha estadia em Portugal, 
mais propriamente na região 

da Foz do Arelho quero retratar um pouco desta 
linda região, para aqueles que ainda nao conhe-
cem o paraiso do Oeste.

A Foz do Arelho era uma povoação da Serra do 
Bouro foi elevada a categoria de freguesia em 5 
de Julho de1919. Apenas a 8 Km. das Caldas da 
Rainha, dispõe de uma belíssima praia constituí-
da por um extenso areal situado na confluência 
da lagoa e o mar, é conhecida pelas suas belezas 
naturais sendo as pescas e os desportos náuticos. 

A quinta de Nossa senhora de Guadalupe remon-
ta ao seculo xvi onde existe uma Capela que foi 
construída em 1580. Esta ostenta uma pedra ba-
sonada com as armas de Medeiros no seu interior 
pode-se observar uma escultura do século xvi fi-
gurando Nossa Senhora do Carmo. 

A praia da Foz do Arelho possui  uma magnífica 
confluência da Lagoa de Óbidos com o mar é a 
zona balnear das Caldas da Rainha.

A lagoa de Óbidos é uma das maiores lagoas de 
água salgada da Europa.

Numerosas aves aquáticas e migratórias podem 
aqui ser observadas mas é  sobretudo ao nivel 
dos moluscos que reside a importância da fauna 
piscatoria desta área, até ao final da idade média 
a Lagoa estendia-se até ao sopé da vila de Óbi-
dos mss com o tempo limitou o seu extenso lei-
to.Junto a Lagoa a Praia da Foz do Arelho é um 
lugar onde a natureza nos brindou com as suas 
excecionais qualidades terapêuticas e um extenso 
areal local de eleição para surfistas as aguas cal-
mas e tranqüilas da lagoa são um encanto para 
as crianças.Na zona do cais pode comprar toda 
a variedade de espécies que a Lagoa oferece, do 
barrigão às amêijoas e nesta praia encontra oti-
mas esplanadas e restaurantes onde se pode deli-
ciar com pratos de peixe, enguias fritas, ameijoas 
e a magnífica caldeirada da Lagoa.Espero que o 
amigo leitor fique satisfelito por esta minha nar-
rativa, até outra ocasião.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

JOÃO APARECIDO DA LUZ
admin@avozdeportugal.com
Colaborador e advogado, escritor
e cronista de viagem- Brasil

DIA DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS

CRÓNICAS
JULIO IGLESIAS DESLOCA-SE DE CADEIRA DE RODAS E TEM PROBLEMAS DE MEMÓRIA
Muito se tem falado sobre o estado de saúde de Julio Iglesias nos últimos tempos. Os rumores dão conta de que o cantor está muito debilitado, 
embora o próprio e os seus filhos já o tenham desmentido. No entanto, o assunto volta agora a ganhar destaque, isto depois do cantor ‘El Puma’, 
amigo íntimo do artista de 78 anos, ter dito que o mesmo está com sérios problemas de mobilidade e, por essa razão, só consegue deslocar-
-se de cadeira de rodas, explica o NIUS. O cantor venezuelano terá garantido ainda que Julio Iglesias mantém o sentido de humor, ainda que 
apresente alguns problemas de memória em situações ocasionais. As informações terão sido partilhadas por 'El Puma' ao jornalista Jorge Rial, 
que as tornou depois públicas.
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Procurando um emprego
de limpeza?

Salário de $19,47/hora

Vantagens:
• Seguro coletivo
• 3 semanas de férias/ano
• Oportunidades de carreira
• A tempo inteiro ou parcial
• Disponibilidade de horário de dia, tarde e da noite

« Junte-se à 
grande familia
GSF Canada » Kevin Duarte

Rebelo

Envie a sua candidatura
rh@gsf-canada.com

Você tem perguntas?
Entre em Contato connosco pelo 

450 686-0555 extensão 1115      
www.gsf-canada.com

Temos postos abertos em Montreal,
na zona Norte e Sul, e outras regiões

Administrador

Encontro com a Diretora do RBC no Centro
Comercial Duvernay Laval, Nancy Sousa Franco

Trabalhar em prol da nossa 
comunidade é um presen-
te que oferecemos a nossa 

comunidade aonde quer que seja, 
é o que esta acontecendo cada vez mais em Laval.

O jornal A Voz de Portugal foi ao encontro de Nancy 
Sousa Franco Directora do RBC Banco Royal do Cana-
da situado no Centro Comercial Duvernay 3100 Bou-
levard de La Concorde Est em Laval.

A Nancy é uma Directora maravilhosa muito profis-
sional, simpática e sobre tudo muito meiguinha. Nes-
te Banco pode encontrar pessoas com bons conselhos 
para orienta-lo oferecendo serviços bancários pessoais, 
empresariais e também para os que precisam de em-
préstimos se necessita encontrar um conselheiro em 
empréstimos hipotecas temos o Philip Santos que fala 
português.

A Nancy revelou que presentemente o Banco está a 
procura de pessoas para trabalhar e seria um prazer 

FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

entrar em contacto com 
a Nancy, os salários e be-
nefícios oferecidos são do 
agrado.

Estamos aberto todos os 
dias com este horário se-
gundas, terças e quintas-
-feiras das 9h30 às 17h00, 
quarta das 9h30 às 18h00, 
Sábado das 9h00 às 16h00. 
Sejam todos bem-vindos 

estamos aqui para vos servir e ajudar, pode receber 
neste banco serviços em Português.

História do Banco Royal Bank of Canada
O RBC Royal Bank of Canada é uma das principais 

multinacional empresas de serviços financeiros diver-
sificados na América do Norte, fundado em 1864 em 
Halifax como Merchants Bank, em 1869 Merchants 
Bank of Canada. Mudou seu nome em 1901 para Royal 
Bank of Canada. O Banco atende cerca de 17 milhões 
de clientes e tem mais de 80 mil funcionários.

COMUNIDADE
LEANDRO CONDENADO POR AGRESSÃO AO MARIDO DA EX-MULHER
Leandro foi condenado por crime de ofensa à integridade física simples. A sentença do processo, em que foi acusado pela ex-companheira, Sury Cunha, e pelo 
marido desta, foi lida na tarde desta quarta-feira, 13 de julho, e o cantor emitiu um comunicado nas redes sociais. “Foi no dia de hoje lida a sentença no âmbito 
do processo onde estava acusado, em co-autoria, de um ‘crime de ofensa à integridade física qualificada’ e de um ‘crime de furto’. Produzida a prova nas várias 
sessões de audiência de julgamento, a Sra. Juiz decidiu, em sentença, condenar-me por um crime de ofensa à integridade física simples (desqualificando o 
crime conforme o Ministério Público defendia na acusação e alegações, e bem como defendiam os assistentes), absolvendo-me do crime de furto”, começou por 
escrever Leandro. 
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

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

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

FEBRAS COM MOLHO DE CAFÉ
INGREDIENTES: 
500 g febras de porco; 2 dente alho; 1 c. de chá 
sal; 1 q.b. mistura de pimenta em moinho; 2 c. de 
sopa manteiga; 200 ml natas; 50 ml leite meio-
-gordo; 3 c. de sopa café solúvel; 1 c. de chá mos-
tarda;1 c. de sopa amido de milho; 1 c. de sopa 
molho inglês; 100 ml vinho branco; 2 c. de sopa 
salsa fresca; 200 g arroz selvagem

FONDATEURS: Elísio de Oliveira  |  José Simões Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie Moreira 
DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis 
RÉDACTEURS: Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho
JOURNALISTES, CHRONIQUEURS ET PHOTOGRAPHE:
António Pedro Costa | Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio 
Bernardo Lopes | Humberto Cabral | Humberto Pinho da Silva 
| João Arruda | José de Sousa | Manuel Neves | Maria Helena 
Martins | Mario Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil 
| Pe. José Maria Cardoso | Roberto Abarota | Telmo Barbosa | 
Tony Saragoça.

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, 
Québec, H2W 1Z4
Tél.: 514 284.1813
Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca

E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

MODO DE PREPARO: 
1-Tempere as febras com alho picado, sal e pimenta. 2-Derreta a manteiga 
numa frigideira, deixe aquecer e frite as febras durante 4 minutos. 3-En-
quanto isso, numa taça, misture as natas com o leite, o café, a mostarda, 
o amido de milho e o molho inglês. Reserve. 4-Refresque a carne com o 
vinho, deixe evaporar e adicione a mistura das natas. 5-Deixe ferver e polvi-
lhe com a salsa picada. 6-Sirva com o arroz selvagem, cozinhado conforme 
as instruções da embalagem. Acompanhe com salada temperada.
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Linhas da mão e 
cartas. Vidente 

com dons
naturais. 

Resolve os seus 
problemas 

sem voodoo.
Rosa

514-893-8213

SERVIÇO

Precisa-se de uma caixeira com ou sem 
experiência. Que fala as três línguas seria 

uma mais valia para o emprego. 
Se gostas de um bom ambiente de 

trabalho com gente simpáticas 
e um patrão sensacional, 

é só chamar.
514-660-8493

EMPREGOS

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

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de um homem 
que é habilidoso para 

trabalhos de manutenção 
de edifícios e reparações
ligeiras no dia-ao-dia com 

experiência.
MUITO BOM SALÁRIO

514-377-4760

Procura uma pessoa para ajudar com a 
casa e o meu filho. 25h por semana.
Das 15h às 20h da segunda à sexta.

25$ hora.

514-913-4062

Precisa-se de uma senhora com 
experiência para fazer limpeza de uma 

casa em Boisbriand.
4 dias por semana e horas flexíveis.

Deve falar um pouco 
de francês ou inglês.

450-435-0817

RESTAURANTE MILE-END
Precisa de empregados 

de mesa com ou sem ex-
periência, e precisamos 

também de um grelhador 
com experiência.

514-277-7676

RESTAURANTE EDOUARDO
Precisa-se de empregados, lava-
pratos e precisamos também de 
um cozinheiro a tempo inteiro ou 

parcial. Bom salário.
514-892-6626

ou apresentar-se no 
404 rua Duluth Este em Montreal

Precisa-se de uma senhora com 
experiência para fazer limpeza de uma 

casa em Ahuntsic (rua Fleury).
Deve falar um pouco de francês ou inglês.

1 dia por semana com um bom salário.

514-726-3096

COVID-19
VÍRUS PODE "ESCONDER-SE" 

NO SEU CONGELADOR
DURANTE SEMANAS

É possível que a Covid-19 se esteja a "es-
conder" no seu congelador, diz um estudo 
publicado esta semana. Uma equipa de 
investigadores chegou à conclusão que o 
vírus consegue sobreviver, em diferentes 
produtos derivados da carne, no congela-
dor, durante mais de 30 dias. 
Para este estudo, disponível no Applied 

and Environmental Microbiology, foram exa-
minados diferentes produtos como frango, 
carne de vaca e de porco e ainda salmão, 
guardados em frigoríficos a 39,2ºF e, em 
congeladores, a -4ºF. Todos estes alimen-
tos foram expostos a vírus com proteínas 
semelhantes ao SARS-CoV-2, mas são me-
nos prejudiciais às pessoas.
Os investigadores substituíram a Covid-19 

por três diferentes - um vírus de 'RNA' e 
dois 'coronavírus animais' - que são co-
mummente utilizados para o substituir em 
experiências científicas. Depois das devi-
das análises perceberam que a Covid-19 
talvez seja mais resistente ao frio. Os auto-
res do estudo realçam que as cargas virais 
sobreviventes, em temperaturas baixas, na 
carne congelada variam de acordo com o 
alimento.

Não é possível guardar estes produtos 
no frigorífico, durante 30 dias, no entanto, 
é fácil de fazer no congelador, explicou a 
principal autora do estudo, Emily Bailey, da 
Campbell University, em comunicado. "Até 
descobrimos que os vírus podem ser culti-
vados depois de [estarem congelados du-
rante] esse período de tempo”.
A investigação começou quando surgiram 

surtos em áreas do Sul da Ásia onde não 
tinham acontecido antes. Os investigadores 
concluíram, através de um rastreamento da 
origem da infeção, que é possível que pro-
dutos de carne embalados, produzidos em 
áreas onde o vírus circulava, tenham sido a 
fonte que causou estes surtos. 
Segundo os investigadores é necessá-

rio continuar a fazer esforços para evitar 
a contaminação de alimentos, as mãos de 
trabalhadores e as superfícies e utensílios 
de processamento de alimentos, como fa-
cas, por exemplo. Além disto, reforçam que 
“a falta ou a desinfeção inadequada destes 
alimentos antes da embalagem precisa de 
ser abordada”.
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
Email: consulado.montreal@mne.pt 

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Mais de metade dos alunos do 9.° ano teve 
negativa no exame desta disciplina. 2. juntas. Galhofa. 3. Só es-
tão preparados para a competicão e não para a cooperação, diz 
Paulo Trigo Pereira. Rubídio (s. q.). 4. Castelo de (...), a prisão 
d'O Conde de Monte Cristo. O maior pássaro native da Austrá-
lia. Discursou. 5. Avenida (abrev.). Eles. 6. Cova preperada para 
nela cairem feras. Levantei. 7. Gotabaya (...), Presidente do Sri 
Lanka travado no aeroporto e impedido de partir para exilio, 8. 
Mediana. Trajam. 9. Espécie de escova para limpar animais. Tor-
no-me notável. 10. Sufixo (agente). Autoridade Tibutária e Adua-
neira. (...) Regling, alemão que dirige o Mecanismo Europeu de 
Estabilidade. 11. Carvalho. “Cada qual sente para o seu (...)”.

VERTICAIS: 1. Mobiliário Urbano Para Informação. Instrumento 
de percussão. 2. Engordar. Equivoco, 3. Possuir. Do sexo mas-
culino. 4. Ponto cardeal. Simbolo do Pascal. Se o acrescenta à 
comida já na mesa pode estar a perder anos de vida. 5. Ilha de 
Man (internet). Liquidação de contas. 6. Difícil. Pega. 7. Fazer-se 
(...), tornar-se rabugento. Pá para levantar a terra cavada. Quiló-
metro (abrev.). 8. Essa coisa, Pequena peça de vidro muito fino 
usada para cobrir preparações para observacdo ao microscópio. 
9. Cobalto (s. q.). Estilo musical. Livro de José Luis Peixoto. 10. 
Tenebroso. Permaneco. 11. Doenca caracterizada pela ausência 
ou enfraquecimento da vontade. Sufixo (abundância).

CRUZADAS

Maioria dos portugueses diz que
Estado deve investir mais em Cultura
A grande maioria dos portugueses (75%) con-

sidera que o Estado deveria investir mais em 
Cultura, de acordo com os resultados de um 

estudo da consultora Qmetrics, realizado para a pla-
taforma Gerador, hoje divulgado.

No caso dos inquiridos com nível de escolaridade su-
perior, essa percentagem chega aos 81,8%, segundo o 
barómetro anual sobre a perceção da cultura em Por-

tugal, promovido pela plataforma Gerador e divulga-
do hoje no festival e fórum de discussão Oeiras Igni-
ção Gerador, a decorrer até quarta-feira no Auditório 
Municipal Ruy de Carvalho, e área circundante, em 
Carnaxide, Oeiras.

Embora tenha decrescido dez pontos percentuais em 
relação ao ano passado (85%), a percentagem de por-
tugueses que considera que o Estado deveria investir 
mais em Cultura mantém-se bastante elevada.

O estudo, realizado pela consultora Qmetrics para 
a plataforma independente de jornalismo, cultura e 
educação Gerador, foi feito com uma amostra de 1.200 
pessoas, a partir dos 15 anos, de Portugal continental e 
ilhas, desenhada de forma a respeitar as características 
da população.

As entrevistas ocorreram entre 22 de março e 19 de 
abril.

Os resultados do inquérito demonstram também que 
"a cultura está solidamente presente na vida dos portu-
gueses", tendo em conta que 67,5% dos inquiridos afir-

maram que está muito presente nas suas vidas e 100% 
consumiram alguma forma de cultura no último ano.

Este ano, pela primeira vez, é estabelecida no relatório 
uma nova forma de avaliar o consumo cultural, dife-
renciando entre consumidores proativos e os reativos.

Os consumidores proativos (43% dos inquiridos) são 
aqueles que "se deslocam para usufruir de uma ativi-
dade cultural e/ou participar numa iniciativa cultural 

que tem um custo de acesso habitual".
Já os consumidores reativos (57% dos inquiri-

dos) são os que "participam em práticas culturais 
que, simultaneamente, não necessitam de deslo-
cação, nem obrigam ao pagamento de um custo 
de acesso".

Por áreas culturais, no último ano, 94,8% dos 
inquiridos viram algum filme. Quando questio-
nados sobre os locais onde preferem ver cinema, 
70,5% dos inquiridos disseram televisão, 62,4% 
cinema e 26,5% internet.

A maioria dos inquiridos (55,3%) disse que 
paga mensalmente por algum serviço de 'strea-
ming' ou por canais adicionais na sua televisão.

Quanto ao consumo de espetáculos de teatro, 
no último ano, 36,1% viram uma peça, seja ao 
vivo, na televisão ou através da internet, e mais 
de 20% dos inquiridos disse que não vê mais tea-
tro por preferir outro tipo de conteúdo.

No que diz respeito à literatura, no último ano, 
dos inquiridos, 66,6% leram pelo menos um li-

vro.
"Os portugueses continuam a ter preferência por li-

vros em papel (95%), mas os livros digitais têm ten-
dência para vir a crescer", lê-se no estudo, indicando 
que cerca de 20% dos inquiridos lê obras literárias em 
formato digital.

A falta de tempo é a principal razão indicada pelos 
inquiridos para não lerem mais livros.

Quase metade da população (48,3%) disse ter assis-
tido a um concerto no último ano, o que inclui pre-
sencialmente, através da internet, da televisão ou redes 
sociais. Em termos de hábitos de consumo de música, 
94,6% dos inquiridos disse que ouve música habitual-
mente, quando está em casa, no trabalho ou em des-
locação. Apenas 17% dos residentes em Portugal paga 
mensalmente por um serviço de 'streaming' de música.

Em 2022, a percentagem de pessoas que afirma ter 
visitado um museu, exposição ou património foi con-
sideravelmente mais alta do que em 2021, passando de 
28% para 43%.
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O sonho

O sonho é, de facto, uma constante da vida, 
ou mais precisamente dos seres vivos.

Demócrito sonhou com o átomo. Mas foi 
Aristóteles, que não possuía equipamentos de res-
sonância magnética, o primeiro a observar que até 
insectos, como as abelhas, sonham. Que sonham, 
quiçá com coreografias, desenhos de néctar, no pal-
co hertziano de uma passarola solar. Mas sonham!

Freud, que não sabia como Damásio da natureza 
molecular, fisiológica e anatómica das emoções, 
pressentiu nos sonhos os desejos por interpretar da 
terra do subconsciente. Desejos de terras distantes, 
de superfícies lunares.

Aserinsky e Kleitman, que não sabiam bolinar, en-
contraram ilhas de sonho no mar do sono. Designa-
ram estas janelas interiores por sono R.E.M. (Rapid 
Eye Movement). Por elas, a actividade neuronal ex-
pressa nos registos electrofisiológicos, é semelhante 
à do estado de vigília, quando estamos acordados!

Mas por essas janelas cogitamos sem nos mover-
mos. Mas o sonho, esse avança por essas ilhas de 
sono R.E.M.

Hobson e McCarley, sem saberem voar, postula-
ram que os sonhos são experiências sensoriais cer-
zidas pelo tear do cortéx cerebral, que usa fios de 
sinais aparentemente caóticos, emanados desde a 
Ponte de Varólio, estrutura primeva do tronco cere-
bral, que partilhamos com os répteis e com as aves.

Payne e Nadal, que não eram poetas, definiram 
o sonho como o resultado de uma semântica feita 
com memórias, que nele se consolidam numa flui-
da narrativa, como pedaços de vida acordada, mas 
intangível e que foge à recordação mais consciente.

Se o sonho ocorre, é porque tem uma função espe-
cífica e útil para as redes neuronais e suas complexas 

interacções entre as diferentes partes do cérebro. É 
porque foi uma melhor adaptação para a realidade 
evolutiva segundo Darwin!  

Mas quais são os caminhos do sonho? Em que va-
gas de ondas de impulsos, ditos nervosos, avança 
ele, por entre milhões de neurónios, até à praia da 
nossa consciência?

No oásis onírico revoltam-se as essências, ocorrem 
flutuações na concentração de iões e moléculas. 
Mas há átomos e moléculas do sonho?

Sim. Alguns iões, principalmente os de sódio e po-
tássio. E que moléculas? Certas combinações de não 
mais de duas dúzias de átomos de carbono, oxigé-
nio, nitrogénio e hidrogénio. Átomos forjados em 

estrelas, mais ou menos distantes, e que hoje for-
mam neurotransmissores, quais caravelas transpor-
tando mensagens.

Allan Hobson sonhou quantificar as moléculas do 
sonho. Mostrou que no sono do sonho, as concen-
trações nos fluidos cerebrais de neurotransmissores 
como a serotonina, a histamina e a noradrenalina 
estão diminuídas, e isto inibe as vias neuro-moto-
ras, relaxando o corpo.

Por outro lado, neurónios colinérgicos na Ponte de 
Varólio aumentam as vagas de acetilcolina em di-
recção ao córtex e em níveis semelhantes ao estado 
acordado. Será a acetilcolina (C7H16NO2) a molé-
cula do sonho?

Nesta janela bioquímica que também é o sonho, 
o córtex cerebral tenta organizar as incessantes e 
anacrónicas vagas de impulsos. E com a matriz de 
padrões feitos de sensações e emoções quotidianas, 
o cérebro cortical vê, sente, ouve sem gastar os sen-
tidos. Revisita a caderneta das nossas vivências, dos 
nossos planos futuros e compara-os, mistura-os, 
experimenta-os em novos cenários interiores, para 
forjar no silêncio sonoro e visual uma “alquimia” 
de novos e úteis padrões de comportamento. E faz 
tudo isto e muito mais, sem cansar o corpo.

Mas no mar da vigília, também há ilhas de sonho. 
Ao sonhar acordados, co(a)gitamos as ressonâncias 
entre experiências passadas com as possibilidades 
futuras, permitimos que soluções novas, para pro-
blemas velhos, floresçam de entre razões enrodilha-
das.

E através da paleta das ressonâncias magnéticas 
funcionais, sonhamos nós um dia poder ver as cores 
de um sonho qualquer, “como bola colorida entre 
as mãos de uma criança” como escreveu, sonhando, 
Rómulo de Carvalho na sua pérola poética enquan-
to António Gedeão.

Sonhemos…

ANTÓNIO PIEDADE
Comunicador de Ciência
APImprensa

TURISMO NO BRASIL CRESCE EM MAIO E REGRESSA AOS NÍVEIS PRÉ-PANDÉMICOS
O setor avançou 45,6% em relação a maio do ano passado e registou um aumento de 2,6% em relação a abril, impulsionado pelas receitas registadas princi-
palmente nos transportes aéreos, restaurantes e hotéis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo cresceu 50,2% nos primeiros 
cinco meses de 2022, o que o coloca praticamente nos níveis pré-pandémicos, apenas 0,1% abaixo do valor registado em fevereiro de 2020. A tendência é 
positiva e augura que o turismo no Brasil irá melhorar nos próximos meses. Após 27 meses de geração de receitas abaixo do nível pré-pandémico, os números 
surpreenderam a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que não esperava este resultado na época baixa, mas apenas 
após as férias de julho. 

SAÚDE
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Chicharro encerra com a 
maior “enchente” na história do Festival
A 31ª edição do Chicharro en-

cerrou com todas as expetati-
vas superadas.

A organização fala de uma enchente 
nunca antes vista, com a mais valia de 

que não foram beliscadas as normas de 
funcionamento que a Associação Maré 
Viva tinha definido para otão aguarda-
do regresso de um dos maiores e mais 
importantes festivais de verão do arqui-
pélago açoriano.

“A espera foi longa e era impossível 
desejar melhor do que aconteceu. As 
expetativas eram muito altas, confesso. 
Notou-se logo de início que as pessoas 
tinham muita fome desta festa. Ti-
nham vontade reencontrar esta mística 
do Chicharro e foi isto que aconteceu. 
Nunca na história deste festival tivemos 
tantas pessoas como as que tivemos no 
sábado na Ribeira Quente. Além disso, 
esta festa primou não só pelo número 
de festivaleiros, que foi absolutamente 
incrível, mas também pela forma como 
tudo aconteceu”, explicou o Presiden-

te da Associação Cultural e Desportiva 
Maré Viva, Ruben Melo.

O mesmo destacou a forma exemplar 
como os festivaleiros cumpriram o que 
estava delineado pela organização. Des-

de as Furnas até à Ribeira Quente, o es-
tacionamento, os transportes coletivos, 
a entrada no recinto, tudo funcionou às 
mil maravilhas, com um civismo incrí-
vel da parte das pessoas.

Uma palavra de apreço e gratidão a 
todos os que compreenderam que era 
importante vir cedo para evitarem fi-
las ecumprirem as normas do evento 
de forma ordeira. Um agradecimento 

muito especial a todas as entidades e 
colaboradores que nos ajudaram na rea-
lização do evento, para que tudo funcio-
nassecomo idealizámos. Esta edição foi 
um sucesso porque todos souberam de-

sempenhar o seu papel. O meu sincero 
muito obrigado”.

Depois de 2 anos de ausência, o Festi-
val do Chicharro voltou em força à Ri-
beira Quente e o balanço não poderia 
ser mais positivo.

“A quinta-feira foi espetacular. Na sex-
ta, com a atuação do David Carreira, 
toda a gente me dizia que no sábado o 
recinto não iria ter tanto público, por-

que na sexta o recinto estava pratica-
mente lotado, foi excelente.

Mas, de facto, o sábado superou todas 
as nossas espectativas porque esgotou a 
capacidade do recinto e tudo funcionou 
e fluiu como deveria ser. Por isso, todo 
o cansaço e sacrifício evaporam-se, de-
saparecem. É uma alegria enorme que 
até dá vontade de começar já amanhã a 
preparar a edição de 2023”, confessou, 
Ruben Melo.

David Carreira, Syro e Starlight foram 
os cabeças de cartaz do palco MEO que 
também contou com as presenças de 
WetBed Gang, Putzgrilla, Rebel Kidz-
Crew, Souza, TheCode, Duques, Soul-
sky, Hélder Cunha, João Moniz e Tójó. 
Foram 3 dias de festa na Ribeira Quente 
que contagiaram o público com boas vi-
brações, muita alegria e convívio.

(Açores9)

RIO SOBRE NOVOBANCO. "TUDO SE PASSOU 'DIANTE DAS NOSSAS BARBAS'"
O ex-líder do Partido Social Democrata, Rui Rio, comentou, esta terça-feira, os resultados de uma auditoria ao Novobanco. De acordo com o documento 
realizado pelo Tribunal de Contas (TdC), o Estado e o Banco de Portugal (BdP) não asseguraram um "controlo público eficaz" na instituição financeira, 
falhando assim em salvaguardar a "minimização do recurso ao apoio financeiro público" ao banco. Ainda de acordo com o documento em questão, não 
há "evidência de um exercício sistemático" por parte do Fundo de Resolução (FdR) do direito, consagrado no ACC, de "diretamente ou através de 'um 
contabilista independente', analisar as contas do NB, incluindo as 'perdas por imparidade'". "Alertei imensas vezes para esta situação. Cuidei de o fazer, 
também, junto do Ministério Público. Tudo se passou descaradamente “diante das nossas barbas”, mas nada acontece", escreve o social-democrata.

AÇORES
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CARRO DA APPLE PODERÁ
NUNCA VER A 'LUZ DO DIA'
Há anos que ouvimos rumores e informa-

ções sobre o carro autónomo que a Apple 
se encontra a desenvolver. Conhecido como 
Project Titan, o carro da Apple tem sido de-
senvolvido em segredo e a empresa tecnoló-
gica de Cupertino nunca confirmou ou des-
mentiu que o projeto estava a decorrer.

Apesar disso, o site The Information avan-
çou agora com novas informações sobre 
este Project Titan e parece que ainda não é 
certo que o carro da Apple alguma vez verá 
a ‘luz do dia’ e resultará num carro que circu-
lará em vias públicas.
Aparentemente, alguns executivos de peso 

da Apple - entre os quais o vice-presidente 
sénior de Engenharia de Software, Craig 
Federighi - estão “cépticos” em relação ao 
projeto. Agravando a situação, parece que 
o software de condução autónoma funciona 
bem em estradas presentes em mapas, com 
o mesmo a não se verificar em estradas des-
conhecidas.

A publicação cita até um caso em que um 
destes veículos autónomos da Apple este-
ve próximo de atropelar um pedestre, com o 
condutor de segurança a intervir para impe-
dir o acidente. Este incidente terá levado a 
Apple a suspender temporariamente a circu-
lação dos veículos, obrigando a equipa en-
carregue do projeto a tentar verificar o que 
aconteceu de errado.
Dado que a Apple nunca revelou oficialmen-

te este projeto, a empresa ainda está a tem-
po de o cancelar se considerar que é dema-
siado complexo ou não será suficientemente 
proveitoso a longo-prazo.

Minions 2 se embanana com filme
de origem que preza pela desatenção
No campo da coincidência, há poucas pe-

culiaridades no calendário de estreias dos 
cinemas brasileiros que se equiparam ao 

fato de Minions 2: A Origem de Gru ser lançado na 
semana seguinte ao de Tudo em Todo O Lugar ao 
Mesmo Tempo. Além de carregarem na periferia de 
suas histórias a mesma imagem de uma pedra com 
olhos adesivados e de gente aprendendo kung fu por 
vias tortas, ambos os filmes apelam para narrativas 

aceleradas quase que por uma questão de orgulho, 
gerando um tipo de desgaste que parece já ser pen-
sado para a experiência que o espectador há de ter 
na sessão.

Considerando que o segundo capítulo da franquia 
derivada de Meu Malvado Favorito já agoniza há dois 
anos para chegar ao circuito por conta da pandemia, 
esse acaso desperta ramificações interessantes. Entre 
as tantas conclusões apressadas que se pode fazer neste 
início de década, é possível defender que um dos temas 
que se solidificam como centrais no imaginário destes 
anos 20 seja o da hiperatividade, alimentado pelo es-
gotamento crescente das redes sociais, o desgaste da 
exploração do trabalhador e na melhor percepção dos 
transtornos de déficit de atenção enquanto condição e 

não doença.
É claro que há uma grande distância entre as discus-

sões do burnout e do TDAH, mas existe nesse meio do 
caminho uma oportunidade. Em tempos de excesso, 
faz sentido que a indústria apele para experiências que 
tentem se igualar à aceleração do cotidiano, e o exa-
gero começa a fazer parte do charme - até em questão 
de escala, vide a popularidade vigente do formato das 
minisséries e dos “filmes evento”. Nesse ponto, a de-

satenção se torna uma questão de sintonia: já 
que o volume de informação é insustentável, 
resta o fluxo.

No caso específico de Minions 2, o que fasci-
na é que tal projeto já se cristalizou como razão 
de ser dos filmes a essa altura da franquia. A 
curta duração de 90 minutos soa até engano-
sa perante a expansividade contínua do longa, 
que acena para comparações com a franquia 
James Bond - com direito a créditos de aber-

tura temáticos - menos por paródia que por conve-
niência de formulação. Múltiplas tramas são abertas e 
alternadas como videoclipe sem grande necessidade, 
aumentando o escopo de uma história que a princípio 
não poderia ser menor, sobre os tais primeiros anos da 
amizade de Gru com seus diminutos e adoráveis ca-
pangas amarelos de macacão jeans.

O curioso em tudo isso é o paradoxo que se inven-
ta, prezando o que é divergente ao núcleo maior para 
fazer valer a pena a experiência. É quase uma ciência 
da desatenção aplicada a narrativas, o que não deixa 
de ser muito oportuno aos realizadores: como Gru no 
aparato de tortura, o espectador fica tonto de dar vol-
tas e voltas no mesmo lugar.

Thor: Amor e Trovão é lindo, engraçado, 
e desinteressado em contar uma história
Algumas críticas mais que frequentes sobre os 

filmes da Marvel falam do visual chapado, 
vilões pouco elaborados e personagens fe-

mininas mal desenvolvidas. O mais novo capítulo da 
saga de heróis, Thor: Amor e Trovão faz de tudo para 
se afastar dessas tradições e, quando se fala de esté-
tica, vilão e heroína, o novo filme de Taika Waititi só 
acerta. É uma pena, no entanto, que ele tenha feito 
essa escolha de modo tão desequilibrado.

É um movimento que faz bastante sentido, não ape-
nas por estar alinhado ao momento atual do MCU - 
um que busca, a cada nova produção, corrigir algum 
erro do seu passado -, mas por completar uma viagem 
que começou em Thor: Ragnarok e deu tão certo. Ci-
tado frequentemente como uma das melhores obras 
da Casa das Ideias, Ragnarok trouxe luz e cor para o 
Marvel Studios, um esforço mais autoral, uma boa vilã 
e a promessa de uma figura feminina muito mais in-
teressante ao universo, na introdução da Valquíria de 
Tessa Thompson. E enquanto Amor e Trovão pretende 
levar isso adiante, seu tropeço está em carecer de algo 
tão importante que caminhava lado a lado ao humor 
característico de Waititi em seu predecessor: um bom 
desenvolvimento de trama. 

Não é que o novo filme do Deus do Trovão não tenha 
uma boa história em mãos: é uma ótima premissa o 

retorno de Jane Foster (Natalie Portman) como a Po-
derosa Thor, persona que salva (temporariamente) a 
cientista de seu já avançado câncer, para ajudar Thor 
(Chris Hemsworth), Korg (Waititi) e Valquíria a elimi-
nar Gorr (Christian Bale) e sua ameaça de assassinar 
todos os deuses. E não é nem que Amor e Trovão desli-
ze no estabelecimento dessa ideia. Acontece que, aqui, 
há pouco interesse em contar uma história. A ordem 

de acontecimentos é tão acelerada, e tão mais apoia-
da em humor, música e estética, que a empreitada de 
Waititi deixa para trás a complexidade de seus perso-
nagens, resultando em uma falta de força emocional 
para todos os arcos - mas principalmente o do próprio 
protagonista. 

'TURNO DE DIA' É UM DOS GRANDES FILMES DA NETLIX PARA ESTE VERÃO
A Netflix já tem como tradição lançar alguns dos seus grandes filmes do ano durante o verão, permitindo que os membros do serviço tenham 
acesso aos maiores projetos da empresa que servem assim os papéis ‘blockbusters’ de cinema. 
‘Turno de Dia’ é um dos filmes originais da Netflix que serão lançados este verão e conta a história de Reid (Jamie Foxx) que, como fachada, limpa 
piscinas no Vale de São Fernando em Los Angeles para conseguir matar vampiros. Além de Foxx, ‘Turno de Dia’ conta com as interpretações de 
Snoop Dogg e de Dave Franco. ‘Turno de Dia’ chegará ao serviço de streaming no dia 12 de agosto.
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HÉLDER DIAS
AVP-F1

FORMULA 1

Charles Leclerc Vence na Casa da Red Bull

Com imenso calor  ca  an-
dámos por esta Europa 
fora, reportando o que 

de melhor se faz  neste mundo inconfundível da 
Formula 1, desta feita no Grande Prémio da Aus-
tria, décima primeira, prova deste Campeonato 
do Mundo e no famoso Circuito de Spielberg 
,este com 3,318 km, 71 volta a rodar para um to-
tal de 306 472 km a percorrer. 

É nesta sexta-feira e a contar para a corrida 
SPRINT, mais uma vez o holandês da Red Bull 
Max Verstappen, levou a melhor e segue com fa-
voritismo para este Grande Prémio depois de ter 
mantido um bom desempenho do sua máquina e 
conseguido a Pole Position da corrida. 

Nota curiosa tivemos duas bandeiras vermelhas 
nesta sessão e as duas com a assinatura da Merce-
des, pois tanto Lewis Hamilton como o seu com-
panheiro de equipa fizeram interromper a sessão 
depois de terem efectuado uma forte saída de pist . 

Sábado, o actual campeão mundial Max Versta-
ppen conseguiu aumentar a sua lideranca no cam-
peonato 2022 da Fórmula 1 ao vencer e isto de uma 
forma bastante tranquila o Sptint Race do Grande 
Prémio da Austria no circuito de Spielberg, Vers-
tappen ainda sentiu a ameaça dos pilotos da Fer-
rari, mas manteve sempre os comandos da prova 
durante as 23 voltas para conquistar a sua segunda 
vitoria nas corridas de Qualificação de 2022 e isto 
depois de ter vencido em Imola. Os dois Ferraris 
terminaram em segundo e terceiro com Charles 
Leclerc e Carlos Sainz  respetivamente. 

No final da corrida Charles Leclerc foi categórico 
ao dizer (a verdadeira corrida é amanhã veremos)

Domingo, é tal como anunciado nas vésperas por 
Charles Leclerc, Ferrari venceu este Grande Pré-
mio da Áustria sendo esta a sua terceira vitoria 
na temporada na casa da Red Bull no RED BULL 
RING três meses depois da sua última vitória, 
diminuendo assim a sua desvantagem com, Max 
Verstappen na luta pelo Campeonato do  Mundo 
de Pilotos. 

O RB18 não geriu também os seus pneumáticos 
como o F1-75.

Por  incrivel que pareça a Ferrari esteve quase a 
conquistar uma dobradinha não fosse o monolu-

gar de Carlos Sainz, pegar fogo, nas voltas finais 
da corrida no final Sainz criticou a ação lenta dos 
Comissários de Pista.

Max Verstappen ,Red Bull terminou em segun-
do com o inesperado Lewis Hamilton, Mercedes 
a fechar o pódio. A corrida também começou mal 
para Sergio Perez, pois logo na primeira volta re-
cebeu um toque de George Russell. O mexicano 
foi as boxes,mas poucas voltas mais rodadas aban-
donaria a corrida. Entretanto George Russell seria 
penalizado em cinco segundos mas beneficiando 
do abandono de Sainz ainda terminou em quar-
to.Esteban Ocon, Alpine, Mick Schumacher (que 

mais uma vez arrecadou um preciosos pontos para 
a sua equipa) Lando Norris, Magnussen, Ricardo e 
Alonso formaram este Top 10. 

A corrida foi tão intensa que Mattia Binotto, che-
fe da Ferrari ,deixou de assistir a corrida  depois do 
abandono de Sainz e o piloto da Ferrari no final e 
em conferência disse "parece ser verdadeiramente 
a história da minha época".

Nota curiosa os três pilotos do pódio foram mul-
ta dos em 10 000 Euros devido a uma infração no 
Parque Fechado, onde os fisiologistas não  podem 
interagir com os pilotos pois estes tem que ser pe-
sados. Fim de semana brilhante para Mick Schu-
macher, Hass sexto na corrida e eleito PILOTO 

DO DIA e para o seu companheiro de equipa Ke-
vin Magnussen oitavo. "foi extraordinário, estou 
mesmo muito feliz disse Schumacher".

 Quando se esperava uma punição a Fernando 
Alonso por liberação insegura das boxes o espa-
nhol foi ilibado da pena e a Alpine sai da Áustria 
com dois carros a pontuarem. A Aston Martin não 
conheceu um bom fim de semana e Lance Stroll 
termina a corrida na décima terceira posição e o 
seu companheiro de equipa Sebastian Vettel em 
décimo quinto. Max Verstappen o qual fez a vol-
ta mais rápida da corrida mantém a liderança do 
campeonato com 208 pontos, Charles Leclerc 170 
e Sergio Perez 151

Desta feita tocou ao autor destas linhas de testar 
positivo ao Covid! Evidentemente que me encon-
tro em (PARQUE FECHADO) em Portugal por 
uns dias mas tudo bem controlado. Façam atenção!

RESULTADOS FINAIS
1-Charles Leclerc -Ferrari
2-Max Verstappen -Red Bull
3-Lewis Hamilton -Mercedes
4-George Russell -Mercedes 
5-Esteban Ocon -Alpine
6-Mick Schumacher - Hass
7-Lando Norris -McLaren
8-Kevin Magnussen -Hass
9-Daniel Ricciardo -McLaren
10-Fernando Alonso -Alpine
Próximo encontro a 24 de julho no Grande Pré-

mio da França no circuito Paul Ricard.

DESPORTO
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CAMPEONATO
BRASILEIRO
2022

 P J V E D GM  GS
1-Palmeiras 30 16 8 6 2 27 12
2-Corinthians 29 16 8 5 3 18 14
3-Internacional 28 16 7 7 2 23 15
4-Atlético Mineiro 28 16 7 7 2 24 17
5-Fluminense 27 16 8 3 5 22 15
6-Athletico Paranaense 27 16 8 3 5 20 17
7-São Paulo 23 16 5 8 3 20 16
8-Santos 22 16 5 7 4 20 15
9-Flamengo 21 16 6 3 7 18 17
10-Botafogo 21 16 6 3 7 17 21
11-Red Bull Bragantino 21 16 5 6 5 24 20
12-Goiás 20 16 5 5 6 16 19
13-Cuiabá 19 16 5 4 7 13 17
14-Coritiba 19 16 5 4 7 20 25
15-América Mineiro 18 16 5 3 8 12 18
16-Avaí 18 16 5 3 8 18 27
17-Ceará 18 16 3 9 4 16 17
18-Atlético Goianiense 17 16 4 5 7 17 22
19Juventude 12 16 2 6 8 15 28
20-Fortaleza 11 16 2 5 9 13 21

MAJOR
LEAGUE
SOCCER

2022
Grupo East P J V E D GM GS
1-NY Red Bulls 33 20 9 6 5 30 21
2-Philadelphia Union 33 19 8 9 2 29 13
3-New York City FC 32 18 9 5 4 37 21
4-CF Montréal 29 19 9 2 8 33 35
5-Orlando City 28 19 8 4 7 24 28
6-Charlotte FC 26 20 8 2 10 23 24
7-FC Cincinnati 26 19 7 5 7 30 33
8-Columbus Crew 25 18 6 7 5 23 20
9-NE Revolution 25 19 6 7 6 31 32
10-Inter Miami CF 22 18 6 4 8 18 27
11-Atlanta United 20 18 5 5 8 26 29
12-Toronto FC 19 19 5 4 10 26 36
13-DC United 17 17 5 2 10 23 37
14-Chicago Fire 17 19 4 5 10 18 27

Grupo West P J V E D GM GS
1-Austin FC 40 20 12 4 4 41 23
2-Los Angeles FC 39 19 12 3 4 38 21
3-Real Salt Lake 30 19 8 6 5 24 24
4-FC Dallas 28 19 7 7 5 30 23
5-LA Galaxy 27 18 8 3 7 26 22
6-Minnesota United 27 19 8 3 8 26 24
7-Nashville SC 27 19 7 6 6 25 25
8-Seattle Sounders 26 18 8 2 8 26 22
9-Portland Timbers 26 20 6 8 6 32 29
10-Vancouver Whitecaps 24 19 7 3 9 20 31
11-Houston Dynamo 22 20 6 4 10 25 28
12-Colorado Rapids 20 18 5 5 8 21 26
13-Sporting KC 19 20 5 4 11 18 34
14-SJ Earthquakes 19 18 4 7 7 29 37

Pepa afastado do 
comando técnico do Vitória SC
O Vitória SC comunicou, esta terça-feira, que 

o treinador Pepa foi afastado do comando 
técnico da equipa principal, algo que acon-

tece a dias da estreia dos minhotos na Liga Confe-
rência Europa.

Na mesma nota, o emblema vitoriano informa que 
Moreno Teixeira, atual técnico da equipa B, assume 
o cargo na equipa principal com efeitos imediatos. O 
treinador, de 40 anos, já tinha orientado os seniores, de 
forma interina, em 2020/21, no final da I Liga.

Segundo apurou o Desporto ao Minuto, esta saída 
de Pepa está relacionada com divergências no que diz 
respeito à política desportiva do clube vimaranense, 
que tem vendido muitos jogadores neste mercado de 
transferências, nomeadamente Gui, Sacko e Rochinha.

Sobre este último jogador, apresentado na última se-
mana como reforço do Sporting, o Desporto ao Minu-
to sabe que Pepa nunca foi informado sobre o processo 
de saída do extremo e apenas soube da saída de Rochi-
nha no dia em que o jogador abandonou o estágio da 
equipa em Melgaço. O técnico pediu explicações sobre 
o sucedido, mas nunca obteve uma resposta por par-
te do presidente António Miguel Cardoso e o divórcio 
entre as partes avançou.

Pepa, de 41 anos, estava a dias de iniciar a segunda 
época no comando do emblema minhoto. Na época 
passada, levou o Vitória SC à sexta posição na I Liga, 
que valeu a qualificação para a Liga Conferência Euro-
pa. A equipa minhota arranca a época já na próxima 
semana, no dia 21, frente ao Puskás Akadémia.

Franceses dizem que Jorge Mendes
ofereceu Cristiano Ronaldo ao PSG
O futuro de Cristiano Ronaldo continua ro-

deado de incertezas e esta terça-feira surge 
a informação de que Jorge Mendes este-

ve reunido com os dirigentes do PSG e colocou em 
cima da mesa uma possível transferência do craque 
português. A informação está a ser avançada pelo Le 
Parisien que revela, também, que a resposta do PSG 
foi... negativa. 

A mesma publicação explica que "por enquanto" o 
PSG não tem lugar para Ronaldo devido à presença de 
outras estrelas como Neymar, Messi, Mbappé e Icardi.

Além disso existem várias saídas ainda por fechar, 
algo que permitiria aliviar a folha salarial do clube ago-
ra orientado por Christophe Galtier. 

Refira-se que o Chelsea tem sido apontado como o 
maior interessado em Cristiano Ronaldo, embora a 
ideia de contar com Cristiano Ronaldo ainda não te-

nha contado com a aprovação do treinador Thomas 
Tuchel. Por outro lado, o Bayern Munique já se co-

locou fora da corrida pelo avançado português de 37 
anos.

Nani ruma ao campeonato australiano
O Melbourne Victory anunciou, na madruga-

da desta terça-feira, a contratação de Nani 
num acordo válido para as próximas duas 

temporadas.

O internacional português de 35 anos chegou a acor-
do com o Venezia, na última semana, para a rescisão 
de contrato por mútuo acordo, rumando agora a uma 
nova experiência fora do continente europeu.

"Estou animado por vir para a A-Lea-
gue com o Melbourne Victory e ansioso 
pelo desafio que temos pela frente. Sei 
que é um clube que quer ter sucesso e 
quero ajudar a equipa nisso", atirou 
Nani no momento da apresentação. 
Recorde-se que Nani brilhou em Portu-
gal ao serviço do Sporting, tendo passa-
do ainda por clubes como Manchester 
United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, 
Orlando City e, mais recentemente, os 
italianos do Venezia.

DESPORTO

 J G
1-Germán Cano [Fluminense] 16 10
2-Jonathan Calleri [São Paulo] 16 9
3-Pedro Raúl [Goiás] 14 8
4-Stiven Mendoza [Ceará] 12 7
4-Hulk [Atlético Mineiro] 13 7
4-Rony [Palmeiras] 16 7
4-Guilherme Bissoli [Avaí] 15 7
8-Léo Gamalho [Coritiba] 11 6
8-David Terans [Athletico Paranaense] 14 6
8-Gustavo Gómez [Palmeiras] 11 6
8-Marcos Leonardo [Santos] 14 6
8-Erison [Botafogo] 14 6
13-Luciano [São Paulo] 12 5
13-Gabriel Barbosa [Flamengo] 15 5

MELHOR MARCADOR
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FC Porto cancela treino
devido a incêndios no Algarve

A sessão de treino do FC Porto, nesta quarta-
-feira de manhã, decorre debaixo de algum 
fumo proveniente do incêndio que defla-

grou em Faro, na última madrugada.
Na imagem divulgada pelos dragões nas redes sociais, 

ainda antes do apronto, é possível ver algum fumo do 
incêndio que começu em Faro, a cerca de dez quiló-
metros do sítio onde a equipa está a preparar a nova 
época. 

De acordo com a CNN Portugal, às 08:54, o incêndio 
mobilizava 202 operacionais, com o apoio de 80 veícu-
los e um meio aéreo.227 operacionais.

Barcelona anuncia princípio de
acordo com o Leeds por Raphinha
O Barcelona tem um princípio de acordo com 

o Leeds United para a contratação de Ra-
phinha. 

Em comunicado, os blaugranas informam que a mu-
dança do internacional brasileiro de Inglaterra para a 
Catalunha está pendente dos exames médicos. 

O extremo de 25 anos despontou no Avaí e chegou à 
Europa para jogar no Vitória. Em três épocas em Gui-
marães, o canarinho fez 22 golos 85 jogos e saltou para 
o Sporting, clube que representou em 2018/19 antes de 
ser vendido ao Rennes. De resto, uma época na Ligue 
1 foi suficiente para o Leeds avançar para a sua con-
tratação. 

Em Inglaterra, Raphinha assumiu-se como figura em 
Elland Road e marcou 17 golos em duas temporadas. 
Segue-se agora o Barcelona.

E-toupeira: Ministério Público pede
condenação de todos os arguidos no processo
O Ministério Público pediu esta quarta-feira 

a condenação do ex-assessor jurídico do 
Benfica Paulo Gonçalves e dos funcionários 

judiciais José Augusto Silva e 
Júlio Loureiro no julgamento 
do processo E-toupeira, embo-
ra sem fixar duração das penas.

Nas alegações finais do julga-
mento, cuja leitura do acórdão 
ficou marcada para 4 de novem-
bro, pelas 14h30, o procurador 
Luís Ribeiro considerou que o 
tribunal está «em condições de 
concluir que à atuação de Júlio 
Loureiro, em conjunto com José 
Augusto Silva, correspondeu 

como contrapartida de Paulo Gonçalves um tratamen-
to preferencial, consubstanciado em bilhetes, convites, 
acesso ao parqueamento e merchandising do clube».

«Espera-se que seja proferida deci-
são condenatória», salientou o magis-
trado, notando relativamente ao anti-
go assessor jurídico dos encarnados e 
ao funcionário José Augusto Silva «o 
elevado grau de ilicitude» e as «eleva-
das exigências de prevenção geral». Já 
em relação ao funcionário Júlio Lou-
reiro, Luís Ribeiro assumiu ter havido 
uma «intervenção mais limitada” nos 
factos que constam da acusação.

DESPORTO

30 DE JULHO DE 2022
FC PORTO  15:45  CD TONDELA

SUPERTAÇA 
CÂNDIDO DE 
OLIVEIRA 2022

TVI/CNN: árabes fazem
oferta de 300 milhões
para ter Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta mi-
lionária para jogar na Arábia Saudita, noti-
cia a TVI e a CNN Portugal.

De acordo com a informação publicada, a oferta da 
Arábia que tenta convencer o internacional português 
daria ao Manchester United 30 milhões de euros pela 
transferência, enquanto à espera do internacional por-
tuguês estão 250 milhões de euros em salários, dividi-
dos por duas temporadas: 125 em cada temporada. Os 
restantes 20 milhões seriam para a intermediação.

O Sporting versão 2022/23 mostrou pela pri-
meira vez a cara esta quarta-feira, depois de 
cinco particulares à porta fechada: o resul-

tado não é brilhante, mas também não é importante. 
As sensações, principalmente no primeiro tempo, po-
dem ter sido boas para Ruben Amorim tirar aponta-
mentos.

Diante do Union St. Gilloise, vice-campeão belga, os 
leões empataram 1-1, num particular de pré-época rea-
lizado no Algarve e que em certas alturas pareceu ser 
um desafio oficial, com muitas «picardias» entre as duas 
equipas – o conjunto da Bélgica pôs muita, às vezes de-
masiada, intensidade nos duelos. As sensações, como já 
foi referido, foram razoáveis, ainda que esta seja uma 
versão muito beta do Sporting. Senão vejamos: o onze 
escalado por Amorim contou com três reforços – Fran-
co Israel, Morita e Fatawu. Houve ainda Mateus Fer-
nandes, Luís Gomes e Chermiti, meninos da formação. 
Pesos pesados, só mesmo Coates, Neto e Porro. O onze 
do Sporting: Franco Israel; Porro, Coates, Neto, Marsa, 
Nazinho; Fatawu, Mateus Fernandes, Morita, Luís Go-
mes e Chermiti. 

Este leão já domina, mas não a tempo inteiro
Mesmo com tantas caras novas e sem a química pre-

tendida, este leão não se fez de 
rogado e dominou toda a pri-
meira parte. À maior qualidade 
que é facilmente reconhecida ao 
conjunto verde e branco, juntou-
-se a vontade de Amorim ensaiar 
aquele que será o tom da equipa 
em 2022/23, nomeadamente no 
momento sem bola.

Sporting de 22/23 mostra-se num 
empate «até à última gota» ante o 
St. Gilloise


