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PENSAMENTO DA SEMANA

COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

DISPENSA DE NOMEAÇÃO
DE REPRESENTANTE FISCAL
JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

1000 mousseux en
3 jours au Concours
Mondial de Bruxelles !

1000

bulles en dégustation
au Concours Mondial
de Bruxelles du 1er au
3 juillet 2022 dans la
Bairrada, au Portugal.
Le vin mousseux, représente 10% du volume global exporté et
compte pour 22% dans
les exportations mondiales en valeur, ce qui en fait la
deuxième catégorie en termes de valeur après le vin
tranquille en bouteille. En 2021, la catégorie des vins
mousseux a augmenté à la fois en volume (+22%) et en
valeur (+35%) par rapport à 2020. Le marché mondial
des vins effervescents était évalué à plus de 41 milliards de dollars américains en 2021 ! Les changements
socio-économiques rapides et l’urbanisation galopante stimulent la demande de vin pétillant dans le monde entier. Avec l’augmentation continue du niveau de
vie dans certains pays, les consommateurs désirent
acheter des articles de haute qualité et de luxe. De plus,
l’augmentation des tendances des médias sociaux dans
les pays développés fait également [...]

C

om muita frequência surge
a necessidade de se obter o
número de identificação fiscal, vulgarmente conhecido por número de contribuinte, para requerentes residentes no estrangeiro,
uma vez que é requisito exigível para ficar associado
a bens que tenha adquirido quer por via sucessória
quer por via onerosa, ser titular de um número de
identificação fiscal.
A dificuldade surge constantemente, porque para
esses requerentes, não residentes em Portugal, ser
necessário a nomeação de um representante fiscal
para a obtenção desse número de identificação fiscal.
Muitas vezes somos confrontados com a impossibilidade dessa nomeação, ou porque os requerentes não
conhecem ninguém a quem possam pedir ou conhecendo recusam-se a desempenhar essas funções de
representante fiscal, uma vez que acarreta obrigações
para estes.
Com a entrega em vigor do Decreto-Lei 44/2022 de
8 de Julho, procede-se à alteração da lei geral tributária no sentido de dispensar a obrigatoriedade de nomeação de representante fiscal sempre que os sujeitos passivos que residam ou passem a residir fora da
União Europeia ou do Espaço Económico Europeu
(em Estado vinculado a cooperação administrativa
no domínio da fiscalidade) adiram a qualquer dos
canais de notificação desmaterializada, tendo presente o impacto da evolução tecnológica que se tem
feito sentir nos últimos anos, designadamente nos
modos de comunicação.
Assim, passa a possibilitar-se aos contribuintes
obrigados à nomeação de representação fiscal que,
em alternativa, se limitem a aderir a um canal de
notificação desmaterializada, seja o serviço público
de notificações eletrónicas associado à morada única digital (MUD), o regime de notificações e citações

eletrónicas no Portal das Finanças ou a caixa postal
eletrónica.
No entanto, caso pretendam cancelar algum destes
meios de comunicação, este cancelamento só produz
efeitos quando seja designado representante fiscal.
Esta medida entrou em vigor no dia 9 de Julho.
Procede-se à desagregação de duas situações distintas: em primeiro lugar a de obrigatoriedade de
designação de representante fiscal para sujeitos passivos residentes no estrangeiro ou que se ausentem
de território nacional por mais de seis meses; e, em
segundo lugar a obrigatoriedade de adesão à caixa
postal eletrónica para sujeitos passivos do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas com atividade em Portugal ou para sujeitos passivos residentes enquadrados no regime normal do Imposto sobre
o Valor Acrescentado.
Adicionalmente, e por imperativos de simplificação
administrativa, a partir de 1 de janeiro de 2023, passa a dispensar-se a obrigatoriedade de adesão à caixa
postal eletrónica quanto a todos os sujeitos passivos
que adiram ao serviço público de notificações eletrónicas associado à MUD ou ao regime de notificações
e citações eletrónicas no Portal das Finanças.
Por fim, uniformiza-se a terminologia adotada,
substituindo-se o conceito de «pessoas singulares e
coletivas» por «sujeitos passivos» para efeitos das situações de cancelamento da adesão a qualquer uma
das modalidades de notificações desmaterializadas.
Com a entrada em vigor do presente diploma, a
muitos dos nossos conterrâneos residentes no Canada e nos Estados Unidos, por força dos tratados
e convenções entretanto firmados em matéria fiscal
entre Portugal e aqueles países, consoante as orientações de ordem prática que venham a ser tomadas
pela Autoridade Tributária, passa a ser facilitada a
obtenção de número de identificação fiscal de molde
a poderem formalizar os seus negócios sem a necessidade de representação fiscal.
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Cientistas descobrem um dos casos
mais antigos de surdez na espécie humana

CRISTINA PINTO
Assessora de Imprensa - Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências e Tecnologia

U

m estudo realizado ao sistema auditivo de
um fóssil encontrado há quase meio século, em Marrocos, permitiu descobrir um
dos casos mais antigos de surdez na nossa espécie
Homo sapiens. Os resultados acabam de ser publicados na revista International Journal of Paleopathology.

O fóssil em causa – Dar-es-Soltane II H5 – tem
cerca de 100 mil anos. A descoberta da patologia,
relata o primeiro autor do artigo científico, Dany
Coutinho Nogueira, investigador do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Fa-

culdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra (FCTUC), só foi possível utilizando
micro-CT scan, que é semelhante «a uma TAC de
hospital, mas com uma melhor resolução, e que
permite uma observação mais detalhada. A observação das micro-CT e a reconstrução 3D foram feitas com um software específico (TIVMI)».
O investigador do CIAS explica que, em paleoantropologia, o osso temporal (onde está alojado o
sistema auditivo) é muito importante. «Uma parte
desse osso, a pars petrosa, é constituída pelo osso
mais denso do corpo humano que, por vezes,
permite uma melhor conservação em fósseis
antigos. Essa parte contém os órgãos da audição (cóclea) e do equilíbrio (canais semicirculares), que são estudados em paleoantropologia para distinguir os grupos humanos (a
morfologia desta estrutura nos Homo sapiens
é diferente da dos Neandertais)».
Ao observar os canais semicirculares do Dar-es-Soltane II H5, prossegue, para confirmar a
que grupo humano pertencia este fóssil, «notei
que os canais estavam parcialmente ossificados, ou seja, tinham osso em partes onde não
deviam ter». O estudo revelou que o indivíduo
sofria de labyrinthitis ossificans, uma patologia que
provoca a ossificação dos canais semicirculares e da
cóclea. Esta condição «implica problemas de equilíbrio, tonturas, vertigens e perda de audição. Esta
patologia é muito incapacitante para um caçador-

Procurando um emprego
de limpeza?
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Vantagens:
•
•
•
•
•
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CRÓNICA

-recoletor, limitando a capacidade de caçar e encontrar alimentos».
O tempo de sobrevivência limitado do indivíduo
após o começo da doença coloca em questão a causa da morte e os cuidados que poderá ter recebido.
«Dar-es-Soltane II H5 morreu alguns meses depois
do início da patologia, não poderia ter sobrevivido
tanto tempo sem ajuda de outros indivíduos porque
já não devia ser capaz de adquirir alimentos e caçar por si próprio, o que nos indica que havia uma
forma de acompanhamento do resto do grupo, pelo
menos durante alguns meses», descreve.
Dany Coutinho Nogueira realça que só dois fósseis
de Homo sapiens caçadores-recoletores apresentam
esta patologia, «sendo o outro de Singa (Spoor et
al. 1998), são os dois casos mais antigos de surdez
adquirida identificados da nossa espécie».
Ainda de acordo com o investigador do CIAS, este
estudo fornece novas informações sobre o estado de
saúde das populações do passado, «em particular
dos caçadores-recoletores, e também mostra que
tecnologias recentes permitem descobrir novas informações e detetar patologias sobre fósseis descobertos há quase 50 anos».

PORTUGAL
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Covid-19 – How did Portugal do so well?
PAUL LUCKMAN

The Portugal News

R

ecently Portugal has been leading the
world by a large margin in the rates of new
coronavirus infections and deaths from
Covid-19.
How was this achieved? The highly respected Forbes magazine said “Through a combination of good
luck, early and decisive government action and the
responsible behaviour of the Portuguese people,
Portugal was spared the worst of the coronavirus’s
devastation. Although the talk of a “Portuguese miracle” was somewhat overblown, the country never
had the horrific case numbers and overwhelmed
hospitals that its neighbours in southern Europe
did. “
A PORTUGUESE MIRACLE
In April the President of the Republic praised political leaders and in particular the Government for
having “listened to the experts” and “acted in unity”
in the fight against Covid-19, saying that foreigners
speak of a “Portuguese miracle”. He the added “it is
good that they think so”, but “no, it is not a miracle,
it is the result of a lot of sacrifice”.
“If this is a miracle, as others out there say, then
we, the Portuguese people, have been a living miracle for almost nine centuries. If this is a miracle, the
miracle is called Portugal”, he concluded.
“It is the result of, in these crucial stages, those
with political responsibilities having listened to the
experts, having acted in unity and having made this

fight the fight of their lives, and, from the outset, the
Prime Minister and, with him, the Government, as
it is fair to recognise”, he praised.

‘Cama Solidária’
A recent report found that a majority of patients in
ambulances outside one of the main hospitals were
there out of an abundance of caution, rather than a
dire health emergency. Triage systems were set up
to quickly to decide which patients needed urgent
attention. The oxygen scare was more of a technical
problem than an outright shortage and was quickly
resolved. A clever volunteer initiative, called Cama
Solidária ("solidarity bed") allowed owners of camper vans to make their vehicles available to handle
the overflow, or for exhausted healthcare workers
who need a quiet place to get some rest.
No lockdown protests
There were no widespread anti-lockdown protests,
as seen in the Netherlands, Belgium and Austria.
Everyone seemed to agree on masks (even if they
didn’t agree about the type of masks) and about the
hard times ahead and the necessary sacrifices.
“The Portuguese people understood very clearly
that if we want to survive this, we would have to do
even more than the others in crushing the curve,
in prolonging and pushing forward the number of
new cases,” an official told POLITICO. “The country has shown tremendous solidarity.”
Portugal shut down schools when there were just
245 cases in the country. Spain already had 2,140
infections when most regional governments closed
schools. Italy had over 2,500 cases before students
were sent home.
Madrid also allowed over 100,000 people to attend
an International Women's Day march, while Lisbon
banned all public gatherings at an early stage in the
epidemic’s evolution.
The state of emergency putting Portugal on lockdown was declared when the country had 448
cases. Spain took similar measures three days earlier with almost 10 times more cases; Italy had over
9,000 people infected by the time its nationwide lo-

ckdown.
EARLY LOCKDOWN HELPED
“The early implementation of measures can help
explain the slower pace of the infection,” said Inês
Fronteira, lecturer on international public health at
Lisbon’s Universidade NOVA.
“The lockdowns in Spain and Italy were implemented at more or less the same point; we did it in a
phase where there were still not so many cases, which was more effective in reducing the transmission.”
According to most media reports, Portugal is one
of the few success stories in Europe on controlling
the spread of the virus, and the country had a very
low caseload, especially when compared with its
neighbouring countries – surprising, considering
that Portugal had lowest number of intensive care
beds in Europe. It’s also important to say that the
vaccination programme was implemented and went
into action very quickly. I am sure there will be one
or two people who had a problem, but vaccination
centres sprang up everywhere, and were run very
efficiently. Over 87 percent of the population were
vaccinated.
HOW DID PORTUGAL DO IT?
How has Portugal's response been different and
how has it managed to avoid the high death tolls of
neighbouring countries?
Filipe Froes, a doctor from the national Covid-19
task force, says Portugal had time to prepare for the
outbreak, with the virus reaching the country later
than in Spain and Italy. "We had precious days to
implement a strategy that allowed us to prepare our
hospital response".
"We also introduced the state of emergency and
confinement measures earlier than these countries,
so those measures had more impact."
This information is not personal opinion, though
I agree with the opinions of the experts. It has been
gathered from leading media and official sources.
Portugal has been praised worldwide, and that’s a
great compliment to both medical services and the
government.
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FOGOS FLORESTAIS E OS INCENDIÁRIOS
BRASILINO GODINHO

CRONISTA

N

a época do verão acontecem duas coisas em
sincronia e interdependentes: os fogos florestais e os clamores contra os incendiários.
Os fogos florestais acontecem por vários motivos:
os que resultam da ignição de matérias combustíveis provocada pela forte incidência da energia solar; os que são resultado dos descuidos das pessoas
e, ainda, aqueles que têm origem em actos criminosos dos piromaníacos.
A crescente frequência e intensidade dos incêndios da floresta decorre, num plano parcial, em
consequência da variação climática no planeta e
da crónica displicência dos governos e autarquias
em proceder à limpeza dos matos e de não empreenderem o ordenamento florestal. Para além
deste desmazelo, as autoridades não fazem cumprir as existentes disposições legais de prevenção;
nomeadamente as respeitantes à criação de áreas
circundantes das casas, desprovidas de matos e arvoredos.
No entanto, é de crer que muitos fogos florestais
são ateados pelos indivíduos que têm fascínio pelas chamas ou que agem por vingança contra os
proprietários das matas. Nestes casos, suscita-se
uma reacção generalizada contra os “criminosos”,
traduzida na exigência dirigida ao governo no sentido de lhes agravar as penas de prisão a que serão
condenados em sede judicial.
Bem considerando racionalmente a questão é fac-

PORTUGAL

to que estamos confrontados com atitudes que são
tomadas impulsivamente, de feição algo primária e
de natureza imediatista, sem serem apoiadas racionalmente por avaliação da sua essência; visto que
cingidas à superficialidade dos dados em apreço.
Isto escrito pois que o problema da piromania au-

alma. Precisa de tratamento medicinal e de sobre
ele incidir contínua vigilância de entidades competentes.
Aliás, indo um pouco mais fundo nas observações, haverá deformação educativa em alguns casos de piromania. O que remete para o declínio

têntica é muitíssimo complexo. Há que ser, devidamente e com urgência, objecto de estudo por parte
de especialistas de formação médica e neurológica.
É de reter em memória a certeza de que, neste
aspecto da esfera individual, o indivíduo que desencadeia incêndios florestais não tem um regular
exercício e pleno domínio das suas faculdades de

da Educação em Portugal, da grande responsabilidade dos governos que tão profundamente desgovernam o País e o encaminham para contínua
degradação geral.
Fica posto “o dedo na ferida”. Haja quem se disponha a aplicar-lhe os curativos adequados…
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15ª aniversário do Festival Autofest Car Show
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

É

dificíl acreditar que durante tantos anos o jornal nunca teve notícia deste festival chefiado por um
Terceirense de corpo e de alma.

É claro que não podemos estar em todos os lugares
mas podemos estar no bom momento e relatar os bons
factos para a nossa comunidade.
Mário César Bràs é um homem apaixonadíssimo pelos carros e adora regroupar todos para um festival de
carros.
Mas isto não é só isso.
Em primeiro lugar este AutoFest Car Show está situado no linda praia que muito conhecem, Beach Club
Pointe-Calumet.
Sim,... este festival de carros está mesmo na praia a
dois passos da água, então há muito bikinis a volta.
Em segundo lugar, todos conhecem esta praia que há
sempre boa música e está sempre bem animada, então
há sempre um bom ambiente e vale a pena vira cá.

Em terceiro lugar neste "Show" há carros de todas as
qualidades clássicos, modificados, modernos, etc.
Foi realmente um lindo show para os amadores de
carros, e não só. No final do dia foram apresentados
taças comemorativas para alguns que estavam em

competição.
No final todos são vencedores porque o público adoraram este dia memorável.
E, agora é tempo de dizer, até para a
próxima edição do Festival AutoFest
Car Show. E, esperamos que para a
próxima edição a comunidade vai
entrar neste evento em grande.
Parabéns aos organizadores, e que
a sua equipa continuem a fazer um
ótimo trabalho.
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PERPLEXIDADES TELEVISIVAS
HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

O

dia de ontem foi extremamente rico em perplexidades de origem televisiva.
Destas, vale a pena expor aqui duas, que tiveram
lugar com Miguel Pinheiro, numa sua intervenção na CNN Portugal, e Domingos Xavier Viegas,
convidado d’O PRINCÍPO DA INCERTEZA, que
passou no mesmo canal, pouco depois da anterior
intervenção do Miguel. Mas vamos, então, às perplexidades que referi.
Em primeiro lugar, Miguel Pinheiro, na sua primeira perplexidade causada. Este comentador, com razão, referiu que era já enorme a probabilidade, e desde há muito, deste verão vir a ser quentíssimo, como
está a dar-se. Perante isto, e sem razão, não conseguiu
perceber a razão de, só agora, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro se terem dado conta do
calor que iria ter lugar na passada semana. E isto ao
ponto de se verem forçados a desmarcar viagens políticas ao estrangeiro!!
Bom caro leitor, fiquei perplexo, porque quem nos

foi avisando, mui corretamente, do calor que poderia
vir a chegar, nunca nos poderia ter dito qual era a
sequência de dias em que tal iria ter lugar. Portanto,
aqueles dois políticos só na semana anterior souberam quais os dias em que a tal vaga de calor iria chegar. A previsão garantida do estado do tempo faz-se
a uma semana, porque a meses de distância do que
se dispõe é de tendências, com maior ou menor probabilidade.
Em segundo lugar, Miguel Pinhel, na sua segunda
perplexidade causada. Bom, aqui sim, fiquei mesmo
perplexo com o disparate de Miguel Pinheiro. Aliás,
fui nele acompanhado pela chamada de atenção de
Anabela Neves. Assim, Miguel apontou todo o (por
si considerado) excecional mecanismo estrutural da
Austrália, neste domínio dos incêndios e das vagas
de calor. O problema é que há momentos em que o
melhor é estar calado, até porque não me dei conta
da movimentação de moscas no estúdio.
Objetivamente, a Austrália seria sempre um exemplo a não apontar – ou a Califórnia, por exemplo –,
porque os incêndios mais recentes duraram semanas
e meses, com uma área ardida a perder de vista, e sem
que a tal estrutura de referência citada pelo Miguel
tivesse conseguido atingir os mínimos. Anabela Ne-

FRAQUEZA DO EURO
ANTÓNIO DA
CUNHA DUARTE JUSTO

O euro, moeda de 19 estados europeus, nunca esteve tão baixo como
agora. A taxa de câmbio em relação
ao dólar americano caiu para um mínimo de 1,02 dólares.
Causas da debilitação: O medo de um colapso económico, o medo da recessão na Europa, a guerra da
Rússia na Ucrânia, o bloqueio económico contra a
Rússia e a reacção russa com a diminuição do seu fornecimento de energia e outros produtos...
Quanto mais barato é o euro mais fortes são as outras
moedas. Assim tornam-se as importações mais caras
e as exportações mais baratas. Os países exportadores,
como a Alemanha, saem beneficiados da fraqueza do
euro.
Esta é a conta que os europeus têm de pagar devido
aos teimosos interesses do conflito dos EUA-Rússia e
Ucrânia.
A próxima conta de insegurança a pagar pela Europa
será o ver surgir novas moedas internacionais a con-

correr com o Dólar americano numa Europa de mãos
atadas ao Dólar! Um dos factores do dólar forte atual
encontra-se no aumento do mercado de trabalho nos
EUA (atualmente 3,6% devido à criação de 372.000

ves ainda referiu os muitos mortos, feridos e desalojados, mas não quis ser mazinha. Era chato... De
resto, José Pacheco Pereira viria a referir-se a este
apanhado n’O PRINCÍPIO DA INCERTEZA, por via
de se tentar envolver num tema destes a deformação
partidária contra o Governo e a qualquer preço.
E, em terceiro lugar, o modelo referido pelo académico Domingos Xavier Viegas, em que, com colegas seus, tem vindo a trabalhar. Pois, espanto dos
espantos, e eis que os frutos do mesmo, com tudo a
correr pelo melhor, sem um ínfimo ruído, só virão a
ser recolhidos daqui a... 15 anos! Com plena verdade,
desatei-me a rir, porque esse é o tempo apontado por
quase todos os que se propõem mudar a estrutura do
País em face dos incêndios.
Bastou escutar as palavras desse político eminente,
que é o passista que agora lidera o PSD, para se perceber que, em sua opinião, António Costa, com o seu
Governo, até já poderia ter feito a coisa por metade.
Portanto, se o Primeiro-Ministro é mau por não ter
resolvido o problema em 7 anos, que dizer da proposta de Domingos Xavier Viegas, que requer... 15
anos?! Haverá de convir-se que mesmo os melhores
ficariam cabalmente perplexos com a noite deste passado domingo.

novos empregos), na sua política monetária e certamente também devido à esperança dos investidores
na economia nacional americana e ao receio de potenciais investidores na Europa!
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Congresso da
esperança e da elevação
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

O

25º Congresso Regional do
PSD Açores foi um momento marcante na vida político-partidária dos Açores, porquanto é a primeira
reunião magna dos social-democratas, depois de 24
anos fora do poder e exercido pela família socialista.
Por isso, mereceu um lugar de relevo por todo o contexto de ação política, onde se fez um balanço destes
quase 2 anos de governação, mas olhando o futuro
e deixando uma palavra de esperança para os Açorianos.
Este Congresso confirmou a maturidade e o conhecimento das realidades que o PSD acumulara na sua experiência política, como fundador da Autonomia Político-Administrativa dos Açores e são expressão da sua
própria existência, cimentada nas convicções e na ação
de muitas gerações e que agora está entregue ao rumo
de José Manuel Bolieiro. Nele se consolidaram traços
e valores que todo o desenvolvimento da atividade do
Partido revela como basilares para o seu reforço e para
o seu êxito. Nas várias intervenções que se fizeram naquele Congresso, perpassou a ideia de que o PSD continua firme a um conjunto de princípios e valores, cuja
consagração e respeito considera indispensáveis para
a construção e consolidação de uma sociedade mais
justa e mais livre. Esses princípios e valores, que traduzem simultaneamente a sua visão da liberdade humana, da sociedade, da atividade política, como partido
personalista, que é o início e o fim da política destinada a olhar para pessoa humana, como património e
personificação da razão de ser dos Partidos.
Foi importante perceber que um Partido que, sendo
social-democrata, valoriza o liberalismo político e a
livre iniciativa que caracteriza uma economia aberta
de mercado, apostando na eficácia, na valorização do
humanismo, bem como nos grandes princípios da justiça, da liberdade e da solidariedade social.
Neste Congresso, com tantas caras novas, fruto da
sua revitalização, sobressaiu a ideia que este continua
a ser um Partido dialogante, aberto à pluralidade de
opiniões e à sociedade civil. Sendo um partido interclassista, vocacionado para representar as diversas categorias da nossa população e apostado na defesa da
cooperação entre as classes sociais, como a via mais
adequada para a obtenção do bem comum e reconhecimento do mérito e da capacidade de afirmação pessoal e social, aposta no facto de que cada vez mais se
torna necessário para promover uma sociedade onde
cresça o espaço para a realização das capacidades individuais.
Nesta reunião magna dos social-democratas dos

Açores, no Pavilhão do Mar, José Manuel Bolieiro esteve igual a si próprio e contou com a presença do líder
do PSD, Luís Montenegro, cuja candidatura a Presidente dos social-democratas portugueses ele apoiou
desde a primeira hora.
No 25º Congresso do PSD/Açores, foi salientado pela
voz do líder, o que foi importante lembrar, porque há
coisas que se esquecem facilmente, que o atual Governo Regional dos Açores o que tem dito, tem feito, a começar pelo maior investimento de sempre no Serviço
Regional de Saúde, de forma que este responda melhor
às necessidades dos açorianos.
O compromisso solene de baixar os impostos, como o
IVA, IRS e IRC tem sido concretizado. Como tal, desde Janeiro de 2021 as empresas açorianas passaram a
pagar menos IRC; as famílias açorianas pagam menos
IVA, desde 1 de Julho de 2021 e desde 1 de Janeiro de
2022 os açorianos passaram a pagar menos IRS, para
não falar também da redução substancial do preço das
passagens aéreas inter-ilhas, promovendo a mobilidade dos açorianos e contribuindo para o fortalecimento
do mercado interno. Neste congresso, a moção global
de estratégia “Juntos Somos mais Fortes”, apresentada
por Bolieiro, veio destacar, a revisão das leis eleitorais,
contemplando a redução do número de deputados à
Assembleia Legislativa , o aperfeiçoamentos à Lei das
Finanças das Regiões Autónomas e a clarificação das
competências regionais que têm suscitado dúvidas
constitucionais, no sentido de a Constituição definir
apenas o que é competência exclusiva da soberania,
fazendo, assim, com que a autonomia seja competente em tudo o mais, numa referência implícita ao que
acontece quanto ao domínio público marinho.
Este congresso foi um importante momento na elevação do nível da praxis política e partidária, contribuindo decisivamente para que os açorianos vejam no
PSD uma referência, cuja liderança importa reforçar
para bem dos Açores.

CARNEIRO: Carta Dominante: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Partilhe a sua
boa-disposição com quem o rodeia. Que o seu sorriso
ilumine todos em seu redor! Saúde: Cuide dos rins, beba
muita água. Dinheiro: É possível que tenha uma boa notícia.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Evite esforços físicos. Dinheiro: Está a ir por um
ótimo caminho. Continue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Não seja tão impulsivo.
Não se deixe dominar por maus presságios! Saúde:
Faça exercícios de relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao
seu saldo bancário. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não desespere se
a sua relação não está a correr como desejava, seja
otimista e converse com o seu par sobre o que cada um
de vós espera da relação. Saúde: Autoestima em baixo, animese! Dinheiro: Boa fase.Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47
LEÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Pense bem e não tenha medo de mostrar
o que sente a quem ama. Saúde: Cuide melhor do seu
visual. Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
VIRGEM: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: É provável que
atravesse um período conturbado. Olhe em frente e
verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: A sua saúde
manter-se-á estável. Dinheiro: Agarre as oportunidades no seu
meio laboral. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um novo
relacionamento caso esteja livre. Aprenda a trazer para
a luz o melhor do seu ser! Saúde: possíveis problemas
digestivos. Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor:
Controle melhor as suas emoções. Use a imensa força e
coragem que traz dentro de si! Saúde: Beba mais água.
Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Poderá
sofrer uma desilusão amorosa. Aprenda a escrever
novas páginas no livro da sua vida! Saúde: Cuide de si. Dinheiro:
Não pense que o dinheiro estica, reduza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia pode irritar
os seus familiares. Proteja as suas emoções tornando-se
cada dia que passa num ser humano mais forte e então sim, será
feliz! Saúde: Estará em boa forma física. Dinheiro: Tudo decorrerá
dentro da normalidade. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
AQUÁRIO: Carta Dominante: O Imperador, que significa
Concretização. Amor: Felicidade e paixão. A Vida espera
por si. Viva-a! Saúde: Possíveis dores musculares.
Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: A sua sensualidade partirá corações. Viva
o presente com confiança! Saúde: Não abuse nos doces!
Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

721, rua Jarry Este
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

SÓ PARA RIR

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO
MÉTRO SAUVÉ

Renovações

Mercearias

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS
Cimento
cerâmica,
cozinha,
casas de banho,
canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281
Restaurante

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175
Seguros / Financeiros

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808
Monumentos

115 Rua Rachel E,
Montréal
QC H2W 1C8

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

Notários

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

514 419-5515
info@romados.co

Contabilista

61 anos
ao serviço
dos nossos
leitores,
clientes e
à comunidade

RECEITA DA SEMANA

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Renovações

Lombo de porco preto com amêijoas

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
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
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.

INGREDIENTES:
6 fatia lombo de porco preto; 1 c. de chá massa de pimentão; 1 folha louro; ½ cháv. vinho branco; 2 c. de sopa azeite; 1 c. de café
sal; 200g amêijoaalho; 2 dente; 1 limão (sumo); q.b. coentros
MODO DE PREPARO:
1-Corte os lombos em pedaços e tempere com a pasta de pimentão, o louro, o vinho branco, um fio de azeite e uma pitada de sal.
2- Numa frigideira, sele a carne até estar bem dourada. Em seguida leve-a ao forno a 180 ºC por cerca de 10 minutos. Reserve. 3Numa frigideira grande, salteie os dentes de alho num fio de azeite. Junte o sumo de limão e as amêijoas. Deixe que abram todas
e junte coentros picados a gosto.4- Junte a carne e envolva bem. Sirva com pão torrado.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

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

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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter uma ideia
do trabalho a fazer www.swdla.com

Companhia em paisagismo está a procura
de empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

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 experiência,
e precisamos também de um
grelhador com experiência.

514-277-7676

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 Ahuntsic (rua Fleury).
Deve falar um pouco de francês ou inglês.
1 dia por semana com um bom salário.

514-726-3096

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

TEL.: 514-299-1593
MEMORANDUM

MARIA BEATRIZ DE FRIAS
1938 – 2022

CARLOS JOSÉ CANHA MONTEIRO
1943-2021

Já passou o primeiro ano de
Saudade, que deixou na dor
sua Filha e suas netinhas,
Rita, Marta e Joana.
Que esteja em Paz meu Pai!!

Serviços funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est.,
Montreal
www.memoria.ca
O velório terá lugar na quinta-feira 28 de julho de 2022 das 18h às 21h e no dia
seguinta das 10h às 12h. Seguir-se-à o funeral que será
celebrado no dia 29 de julho 2022 às 12h30 na Igreja
Santa Cruz situada no 60 rua Rachel O., e será sepultada em cripta no cemitério Notre-Dame-des Neiges.
A família vem por este meio agredecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhe associam neste momento de dor. Bem haja.

EMPREGOS

RESTAURANTE EDOUARDO
Precisa-se de empregados, lavapratos 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
SERVIÇO

Linhas da mão e
cartas. Vidente
com dons
naturais.
Resolve os seus
problemas
sem voodoo.
Rosa
514-893-8213

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

MEMORANDUM
1º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Faleceu em Montreal, no
dia 18 de julho de 2022,
com 83 anos de idade, a
Sra. Maria Beatriz de Frias,
natural
de São Roque, São Miguel,
Açores. Esposa do já falecido Francisco Medeiros.
Deixa
na
dor
suas
cunhadas,sobrinhos/as assim como familiares e amigos.

514 277 . 7778

UMA ESCOLHA CERTA

Pedro
Alves

A familia vem por este meio
agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou
que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor.
Bem Haja.

ORAÇÃO

Oração a Santo Expedito

(Se você está com
algum
Problema
de
difícil solução e precisa
de ajuda urgente, peça
esta ajuda a Santo
Expedito. Este Santo é
invocado nos negócios
que demandam Pronta
Solução e cuja invocação
nunca é tardia).
“Meu Santo Expedito das
causas justas e urgentes,
intercede por mim junto
ao nosso Senhor Jesus
Cristo,
socorre-me
nesta hora de aflição
e desespero. Vós que
sois o Santo das causas
urgentes,
protegei-me,
ajudai-me, dai-me força,
coragem e serenidade.
Atendei o meu pedido.
(fazer o pedido). Meu
Santo Expedito! Ajudai-me a superar estas horas
difíceis, protege-me de todos que possam prejudicarme, protege a minha família, atende ao meu pedido
com urgência. Devolva-me a Paz e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito! Serei grata pelo resto da minha
ida e levarei o seu nome a todos os que têm fé. Muito
Obrigada. (Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer
o sinal da Cruz. Mandar publicar após o pedido).
J.M.L

ORAÇÃO

Oração a S. Judas Tadeu
Parece ser dita em grandes aflições quando parecemos desamparados de todo o socorro visível ou
para casos desesperados.
S. Judas Tadeu, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de
Jesus, o nome de traidor é causa de serdes tão esquecido por muitos, mas a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados, sem remédio. Intercedei por mim que sou tão
miserável, pondo em prática, eu vo-lo rogo, o privilégio
particular que Vos é concedido a fim de trazer ajuda
pronta e visível onde isso é quase impossível.
Vinde valer-me nesta grande necessidade para que eu
possa receber as consolações e socorros do Céu em
todas as minhas aflições, necessidades e sofrimentos,
particularmente (aqui dizer a graça que deseja obter...) e
que possa bendizer a Deus convosco e todos os eleitos
por toda a Eternidade.
Eu vos prometo, bem-aventurado S. Judas Tadeu, ter
sempre presente esta grande graça e não cessar de
honrar-vos como meu especial e poderoso Padroeiro.
Amem.
S.Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que Vos
hunram e Vos invocam.
É conveniente fazer uma novena em honra de S. Judas
Tadeu, confessar-se e comungar que eu possa bendizer
a Deus convosco e todos quando a tiver obtido.
Rezar 3 vezes o Pai Nosso, Avé Maria e Gloria.
J.M.L

DESPORTO
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SPORTING 3-2 ROMA

Leões superam gladiadores numa
arena muito pouco de pré-época

U

m triunfo de boas notícias, num jogo que
de pré-época teve pouco.
O Sporting venceu esta a noite a Roma (32), no Estádio do Algarve, num jogo particular. No

mano que têm um passado ligado ao Benfica.

AS BOAS NOTÍCIAS VERDES E BRANCAS
Mas falando de bola pura e dura, este é um triunfo

Está solto, confiante e clínico na finalização. Obrigou Rui Patrício a trabalhos forçados logo no início
do encontro e inaugurou o marcador, depois de um
penálti conquistado por Marcus Edwards.
Na segunda parte, voltou a mostrar serviço. Gonçalo
Inácio havia feito o empate com um autogolo, numa
das poucas aproximações da Roma à baliza verde e
branca, mas Pote ajudou-o a assinar a redenção com
um cruzamento de belo efeito – o jovem central respondeu com um cabeceamento de igual qualidade.
A outra boa notícia chama-se Francisco Trincão: o
futebolista luso contratado ao Barcelona foi lançado
para a segunda parte e após alguns minutos de timidez, mostrou o porquê de ser o elemento leonino que
mais expectativa tem gerado esta época.
Entendeu-se com Porro e assinou um par de lances
individuais de alto nível – Pote teve o bis nas pés depois de um desses lances.
TABATA FECHOU AS CONTAS
ENTRE OS ÂNIMOS EXALTADOS
A Roma diga-se, além de uma agressividade algo
exagerada para esta altura da temporada, mostrou
pouco mais. E esse algo mais foi da responsabilidade de Abraham, aos 68 minutos: o inglês ultrapassou
Coates com um grande trabalho e serviu de bandeja

calor algarvio, a partida foi também ela bem «quentinha». Ou não estivéssemos num duelo entre leões e
gladiadores.

de boas notícias para o Sporting. As boas indicações
do encontro ante o Villarreal, diga-se, mantiveram-se esta terça-feira. O leão está vivo e recomenda-se.

UMA NOITE DE REENCONTROS
A noite, diga-se, foi de reencontros.
Desde logo, o de Rui Patrício com o clube onde se
fez homem no futebol. O guarda-redes da Roma teve
uma receção calorosa por parte dos antigos colegas
que reviu, nem tanto dos adeptos. Houve muitos
aplausos, sim, mas também bastantes assobios.
José Mourinho, timoneiro dos giallorossi, também
esteve com algumas caras conhecidas, assim como
Svilar, Matic ou Cristante, jogadores do plantel ro-

FILME DO JOGO.
Em relação a essa partida, de resto, Amorim alterou cinco peças no onze titular, com dois reforços:
Franco Israel e Rochinha – o onze completo: Franco
Israel, Pedro Porro, Luís Neto, Coates, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Ugarte e Matheus Nunes; Marcus
Edwards, Rochinha e Pedro Gonçalves.
E na Arena de Loulé, os onze leões que estiveram
em campo foram sempre superiores aos gladiadores
italianos.
Mesmo que tenha faltado alguma acutilância ofensiva aqui e ali, esta é uma vitória que não deixa margem para dúvidas, perante um adversário que impõe
respeito.
Mas as boas notícias não ficam por aqui.
Pedro Gonçalves voltou a fazer o gosto ao pé, por
exemplo. Depois de uma segunda metade da época
mais discreta em 2021/22, Pote tem ameaçado voltar
ao nível que fez dele o melhor marcador da Liga em
2020/21.

SUPERTAÇA
CÂNDIDO DE
OLIVEIRA 2022
30 DE JULHO DE 2022

FC PORTO 15:45 CD TONDELA

Pellegrini para o empate.
Nessa altura, diga-se, já os ânimos estavam exaltados. Mas ainda piorou.
Primeiro foi Zaniolo, depois Veretout e Matheus
Nunes também trocaram argumentos e até Adán e
Cristante subiram o tom depois de uma falta ofensiva do último. Tudo muito exagerado, principalmente
olhando para o contexto de pré-época que se vive.
Entre leões e gladiadores, saíram por cima os leões.
O golo de Tabata, a poucos minutos do apito final,
deu justiça a um resultado que já pouco interessava
para a noite de Ruben Amorim: as boas notícias já
haviam chegado por essa altura.

DESPORTO
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CAMPEONATO

BRASILEIRO

2022

João Cancelo é o novo
número 7 do Manchester City

O

português João Cancelo é o novo camisola
sete do Manchester City, anunciou o clube
esta terça-feira.
O versátil lateral aproveitou a saída de Raheem Sterling para o Chelsea, que era o dono desse dorsal, para

trocar o 27 que utilizava desde da sua chegada a Manchester, em 2019.
O número sete não é estranho ao jogador de 28 anos,
já que envergou esse mesmo número nas passagens
pelo Valência e Inter de Milão.

Mbemba: «Ganhámos títulos no
Porto, mas tinha de virar a página»

U

m novo capítulo. É assim que Chancel
Mbemba encara a mudança para o Marselha, depois de ter deixado o FC Porto em fi-

nal de contrato.
«Ganhámos títulos no Porto, mas tinha de virar a página. Aqui é como um segundo desafio. Vejo o Olympique na televisão. Vou aprender, estou contente por
estar aqui», afirmou o central congolês.
Mbemba garantiu ter recebido «muitas ofertas», que
discutiu com a família. «O Marselha é uma grande
equipa. Quando olho para o meu percurso, com FC
Porto e Marselha, tenho orgulho em mim», acrescentou.
Questionado se estava preparado para ser um líder no
Marselha, Mbemba sorriu: Sou tímido. Mas no campo
não sou tímido. Levo o meu tempo», respondeu o jogador, que foi confrontado com a polémica antiga em
torno da idade.

OFICIAL: Benfica confirma saída
de Seferovic para o Galatasaray

A

gora é oficial: Haris Seferovic vai jogar no
Galatasaray por empréstimo do Benfica, informou o clube da Luz.
Minutos depois do clube turco ter anunciado negociações pelo atacante helvético, as águias confirmaram
o acordo para a transferência.
Os encarnados não revelam, porém, se o gigante de
Istambul fica com opção de comprar sobre o internacional suíço. No entanto, tal como o Maisfutebol escreveu, o Gala paga um milhão de euros pelo empréstimo
do jogador de 30 anos e depois disso, há uma cláusula
de compra no valor de 2,5 milhões de euros, que se
torna obrigatória quando Seferovic fizer quinze jogos
pelo novo clube.
Na Luz desde 2017, Seferovic marcou 74 golos em

188 encontros - sagrou-se melhor marcador da Liga
em 2018/19.

1-Palmeiras
2-Corinthians
3-Fluminense
4-Athletico Paranaense
5-Atlético Mineiro
6-Internacional
7-Flamengo
8-Red Bull Bragantino
9-Santos
10-São Paulo
11-Ceará
12-Botafogo
13-Avaí
14-Goiás
15-Cuiabá
16-Coritiba
17-América Mineiro
18-Atlético Goianiense
19-Fortaleza
20-Juventude

P
33
32
31
31
31
30
27
27
25
25
24
21
21
21
19
19
18
17
14
13

J
17
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
17
18
18
18

V
9
9
9
9
8
7
8
7
6
5
5
6
6
5
5
5
5
4
3
2

E
6
5
4
4
7
9
3
6
7
10
9
3
3
6
4
4
3
5
5
7

D GM
2 28
4 22
5 27
5 24
2 25
2 26
7 24
5 29
5 22
3 25
4 20
9 17
9 19
7 18
8 13
9 21
9 12
9 18
10 15
9 15

GS
12
18
19
18
17
18
17
21
16
21
18
24
28
22
18
30
21
27
23
32

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

G
10
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

MAJOR
LEAGUE
SOCCER

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

2022
P
39
38
33
32
30
29
27
26
25
25
24
23
19
18

J
21
20
21
20
21
20
21
21
20
20
20
21
21
19

V
10
11
9
10
8
7
7
8
7
6
6
6
5
5

E
9
5
6
2
6
8
6
2
4
7
6
5
4
3

D GM
2 33
4 39
6 30
8 34
7 26
5 27
8 32
11 25
9 22
7 32
8 29
10 21
12 26
11 25

GS
15
21
22
35
30
22
37
27
31
34
31
27
39
41

Grupo West
P
1-Los Angeles FC
42
2-Austin FC
41
3-Real Salt Lake
33
4-Minnesota United
31
5-Nashville SC
30
6-FC Dallas
29
7-LA Galaxy
27
8-Portland Timbers
27
9-Seattle Sounders
26
10-Vancouver Whitecaps 26
11-Houston Dynamo
25
12-Colorado Rapids
24
13-SJ Earthquakes
22
14-Sporting KC
20

J
20
21
21
21
21
21
20
21
20
21
21
20
20
22

V
13
12
9
9
8
7
8
6
8
7
7
6
5
5

E
3
5
6
4
6
8
3
9
2
5
4
6
7
5

D GM
4 40
4 42
6 28
8 29
7 27
6 31
9 28
6 33
10 26
9 23
10 27
8 24
8 33
12 19

GS
22
24
26
25
27
25
27
30
24
34
29
27
41
38
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Hugo Houle vence no Tour de France!

D

ia da fuga no Tour de France com vitória de
um canadense após 34 anos! Hugo Houle
estava na fuga e venceu solo pela equipe Israel PremierTech. Atrás o francês Valentin Madouas
da Groupama ficou com o segundo lugar ao derrotar
Michael Woods que completou o pódio também pela
equipe israelense.
“Doze anos de espera , mas finalmente posso dedicar
essa vitória para meu irmão. Na parte mais técnica da
descida eu fui devagar, então quando me disseram que
eu tinha um minuto de vantagem, eu sabia que estava
no tempo (de ganhar). Ainda bem pois comecei a ter
cólicas e perdi um pouco da comida, normalmente eu
nunca ganho, então esse é de longe o melhor momento
da minha carreira.” Hugo Houle. Hugo Houle torna-se
o segundo canadense a vencer no Tour de France. A
última vez que um canadense venceu no Tour foi com
Steve Bauer em 1988. Curiosamente Bauer é diretor da
Israel PremierTech, equipe pela qual Houle corre. Hugo
Houle passou por um drama pessoal em 2012 quando
seu irmão morreu após ser atropelado enquanto peda-

lava. Hugo vendo que o irmão não chegava saiu de bicicleta para procura-lo e o encontrou já sem
vida. O motorista que atropelou o irmão de
Hugo, fugiu sem prestar socorro.
Tour de France 2022 – Etapa 16
Após o dia de descanso o Tour de France retorna com uma etapa entre Carcassone e Foix
chegando aos Pirineus. Com vento no início
de etapa e muito calor, os ciclistas encararam
178,5km com duas subidas de primeira categoria, a Port de Lers (11.4km a 7%) e o Mur de
Péguère (9.3km a 7,9%) e 1375m de altitude.
O tour passou por três vezes no Péguère com
a fuga levando todas. Após a passagem, os
ciclistas descem até Foix para a chegada. Em
Foix, o destaque é a cidade Medieval e o Castelo de Foix uma fortaleza erguida no século
10 e que foi parte do Reino de Navarra.
Abandonos do dia no Tour de France
Não largaram hoje Lennard Kamna (Bora, Jakob Fuglsang que quebrou uma costela na última etapa . Michael

Morkov também não largou por ser eliminado ao che-

gar fora do tempo na etapa anteior. Com isso a Quick-Step perdeu o seu principal embalador. Mikael Cherel
e Aurélien Paret-Painter da Ag2r e Max Walscheid da
Cofidis não largaram por testar positivo para covid-19.
Pogacar ataca mas não consegue quebrar a Jumbo
Uma fuga grande partiu sob intenso calor e Wout van
Aert seguiu com a fuga para capturar pontos no sprint
onde ficou em segundo. Restando 60km para o final Tadej Pogacar tentou alguns ataques mas depois a etapa
esfriou. Durante a subida ao Mur de Péguère o polonês
Rafal Majka, principal gregário de Tadej Pogacar sofreu
uma quebra de corrente enquanto diversos ciclistas sofriam para ficar no grupo lider.
Na ponta Hugo Houle passou em primeiro na meta de
montanha e desceu para Foix enquanto na perseguição
Matteo Jorgenson da Movistar acabou caindo. O jovem
estadunidense levantou e voltou a bicicleta para perseguir Woods e alcançar o canadense. No final Houle
venceu enquanto Valetin Madouas da Gropama alcançou a dupla da fuga e conseguiu vencer o sprint contra
Woods ficando com o segundo lugar no pódio.
Houle além da vitória ficou com o prêmio de combatividade. Entre os favoritos Vlasov que estava na fuga
descontou quatro minutos de atraso enquanto Vingegaard chegou junto com Pogacar e Geraint Thomas.
Marc Soler chega fora do tempo
A UAE Team Emirates perdeu mais um gregário na
ajuda de Pogacar, o espanhol Marc Soler sofreu com
problemas gástricos e chegou fora do tempo, sendo
eliminado da disputa. Agora a equipe está reduzida a
cinco ciclistas, sendo que Marc Hirschi não tem conseguido desempenhar um papel nas montanhas.

