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COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

LES DERNIERS RHUMS DE
LA DISTILLERIE DE MONTRÉAL

Mon opinion sur le rhum « produit » au Québec est claire, je l’ai
exprimée dans ce billet il y a un
an, tout en défendant les distilleries qui travaillent décemment,
c’est à dire dans la transparence
d’une transformation de mélasse,
issue de pur jus de canne à sucre
seulement.
Sur la soixantaine d’étiquettes
de rhums canadiens commercialisés dans tous le pays, une dizaine
seulement est québécoise. Et malheureusement, certaines
sont issues de distilleries sans alambics ! En somme, il
y a encore un peu de travail à faire du côté administratif
et politique… La distillerie de Montréal fait partie des plus
sérieuses dans tout le Canada. Elle a ses propres alambics, son laboratoire, son entrepôt d’élevage et semble t-il,
un plan d’affaire solide qui envisage le long terme et la diffusion à l’export. Elle devrait être encore là dans 10 ans,
tandis que d’autres, selon moi, auront fusionnées ou disparues, archivées dans l’histoire de l’improvisation ou plus
simplement, des « one shot deal » opportunément étudiés
et mercantiles. Toujours est-il que deux nouveaux rhums
ont été lancés par la distillerie de Montréal.
Les voici commentés.
RHUM ROSEMONT À L’ANANAS | 40 %
DISTILLERIE DE MONTRÉAL / QUÉBEC | 39,75 $
Il s’agit d’un rhum de
mélasse – qui a séjourné en fût de chêne
neuf – qu’on a additionné d’une macération
d’ananas costaricains.
Je m’attends à quelque
chose d’expressif et
de lourd, je tombe sur
un rhum plutôt léger
et subtil dans son arôme principal : l’ananas
est suggéré, c’est une
réussite. Le piège était
d’élaborer une boisson
liquoreuse,
marquée
par le fruit tropical. La
distillerie de Montréal
offre ici un rhum plutôt
léger, assez fin, voire
tendu en finale, car le fruité jaune l’emporte sur l’aspect
sucré et caramélisé, donc sur la longueur en bouche; ce
qui n’est pas forcément un défaut. On apprécie davantage la délicatesse du fruit que l’onctuosité empruntée. Bref,
c’est digeste et il peut se boire seul, sans addition de jus ou
d’autres alcools, même si les mixologues doivent se frotter
les mains. Il va faire des petits. Attendez-vous à voir des
rhums aromatisés à d’autres fruits sur le marché…
RHUM ROSEMONT / RHUM BRUN N 03 | 45 %
DISTILLERIE DE MONTRÉAL / QUÉBEC | 47,75 $
Il y quelque chose
d’agricole dans ce rhum
: sa puissance bien intégrée et sa finale qui
claque un peu. C’est
ce qui le démarque des
autres rhums de la Distillerie de Montréal.
Reste une texture
suave où la vanille et
le toffee se côtoient sur
une présence appréciable qui freinera toutefois les amateurs de
rhum sucré. Car ici, ce
n’est pas la mélasse qui
tient la distance, c’est
le pur jus de canne et
sa fraîcheur, presque
végétale. Et pour un
« rhum du Québec »,
c’est une première ! Le vieillissement en fût a été étudié, le
boisé est léger, peu grillé. On sent les premières expériences de garde, la recherche de la bonne formule en matière
d’élevage et pour un premier essai, c’est assez concluant.
La longueur aromatique laisse la place à un caractère sec
en finale. On pourrait presque se croire aux Antilles…

Os Efeitos da Revisão de
Sentença de Divórcio Estrangeira
JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

O

casamento de um cidadão
português no estrangeiro,
pode ser averbado em Portugal, mediante a entrega de certidão de casamento
emitida por entidade competente do país onde ocorreu a celebração; fotocópia autenticada da convenção antenupcial se tiver sido outorgada e certidão de
nascimento se algum dos nubentes for estrangeiro,
quer junto do posto consular da sua área de residência, quer ainda junto de Conservatória do Registo
Civil em Portugal.
Já no caso de o casamento de cidadão português residente no estrangeiro, ter sido celebrado perante as
autoridades portuguesas no consulado, o assento de
casamento é integrado na base de dados em todos
os consulados ou na conservatória onde se encontre
lavrado o assento de nascimento de qualquer dos nubentes.
Assim, se o casamento contraído no nosso país, ou
integrado na ordem jurídica portuguesa foi dissolvido
por sentença emanada por órgão judicial do país da residência, terá o cidadão de interpor nova ação de revi-

são e confirmação da sentença que decretou o divórcio
entre o casal, junto do Tribunal da Relação competente
e pedir a confirmação daquela sentença.
A decisão a ser proferida encontra assento na norma
ínsita no art. 980º do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos necessários para a confirmação
de sentença estrangeira.
Ou seja, ao julgador não pode suscitar dúvidas: sobre
a autenticidade dos documentos apresentados, nem
sobre a inteligência da decisão, que a sentença estrangeira objeto de apreciação já tenha transitado em julgado; que do processo não consta qualquer elemento
donde se possa retirar a existência de uma situação de
litispendência ou de caso julgado, com fundamento
em causa afeta a um tribunal português; que não tenham sido cumpridos os princípios do contraditório
e da igualdade das partes; que a sentença cuja confirmação é pretendida provenha de Tribunal cuja competência tenha sido provocada em fraude à lei e que que
não houve impugnação e que não foi posta em causa a
ordem pública internacional do Estado português.
Verificados todos os pressupostos necessários para
que a sentença que decretou o divórcio, entre os requerentes possa ter eficácia em Portugal, é emanada
decisão, que após trânsito em julgado, há lugar ao
cumprimento do disposto no art. 78.º do
Código Registo Civil, ou seja, comunicação à Conservatória do Registo Civil
para ser lavrado a averbamento da dissolução do matrimónio operado pela revisão da sentença estrangeira. A experiência tem demonstrado que este pedido
surge na maioria das vezes na sequência
de necessidade de atualizar o estado civil
em Portugal, visto que à luz da ordem
jurídica portuguesa sem aquele pedido
de revisão de sentença estrangeira de divórcio o cidadão é casado em Portugal e
nessa medida o ainda cônjuge poderá ter
de ser chamado a intervir nomeadamente em atos de alienação, doação, partilha
etc, que dependerá do regime de bens
que vigorou durante o matrimónio. O
mesmo se diga quanto está em causa
adquirir a cidadania portuguesa, sendo
um dos requisitos a demonstração da filiação que é estabelecida pelo casamento
dos progenitores. Os progenitores dos
requerentes à cidadania portuguesa que
tiverem contraído segundas núpcias, só
com a revisão de sentença de divórcio
que dissolveu o casamento, é que poderão averbar o matrimónio entretanto
contraído e atualizar o seu estado civil,
habilitando desta forma os filhos ao pedido de aquisição de cidadania portuguesa.
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Pela Democracia
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

C

omo Winston Churchill disse, a democracia é a pior forma de governo excetuando
todas as outras formas que já foram
tentadas. Aparentemente estas palavras terão sido proferidas quando ele perdeu as eleições e não foi reconduzido na governação do Reino
Unido, mas estas palavras que à primeira vista podem ser vistas como cinismo albergam uma verdade
subjacente que não pode nem deve ser ignorada.
Após a ronda de sessões do painel de investigação
do congresso americano sobre os acontecimentos de
6 de Janeiro e em particular sobre o então presidente
Trump e seu comportamento, ficou claro que Trump
traiu a constituição dos EUA que ele próprio jurou defender quando assumiu o cargo. A evidência é a evidência. No entanto, se as alternativas são poucas ou nenhumas e não agradam a determinado eleitorado, este
está disposto a ignorar este perigo. Aqui reside a gravidade da situação: falta de alternativa e a condescendência do eleitorado face a ideias, comportamentos e
ações repreensíveis. James Madison, considerado o pai
da constituição americana, terá dito: “But I go on this
great republican principle, that the people will have
virtue and intelligence to select men of virtue and wisdom. Is there no virtue among us? If there be not, we
are in a wretched situation. No theoretical checks—no
form of government can render us secure. To suppose
that any form of government will secure liberty or happiness without any virtue in the people, is a chimerical
idea.”
“Mas eu insisto neste grande princípio republicano,
que o povo terá virtude e inteligência para selecionar
homens de virtude e sabedoria. Não haverá sabedoria

entre nós? Se não houver, estaremos numa situação
desgraçada. Nenhuns escrutínios teóricos – nenhuma
forma de governo nos garantirá a segurança. Supor que
qualquer forma de governo garantirá liberdade ou felicidade sem virtude no povo é uma ideia quimérica.”
Leiam bem este comentário do Sr. Madison. Este comentário encerra exatamente o que se passa na atualidade, uma conjuntura onde a virtude, a sabedoria, a inteligência e a verdadeira coragem são completamente
desvalorizadas face ao oportunismo e à mediocridade
de alguns atores na sociedade cujo talento se resume à
capacidade de gritar para as multidões. Mas a responsabilidade reside nestas mesmas multidões que estão
preparadas para deitar fora décadas ou mesmo séculos
de progresso para impor as suas ideias sobre o restante da sociedade, mesmo quando a realidade espelha
o fracasso dessas ideias obsoletas e obtusas. Todos os
países estão sobre assalto desta onda de ignorância: os
EUA é o que se vê; o Canadá assiste aqui e ali ao aparecimento de personagens com ideias duvidosas que
flutuam ao sabor das massas; na União Europeia pulula os líderes que são incapazes de perceber que uma
união significa a solidarização e o comprometimento; a
guerra da Ucrânia evidencia a crise da própria Europa,
do mundo e em particular da Rússia que atua como
se estivesse na idade média; até Portugal tem um governo, legitimado por uma maioria democrática, que
desde 2015 fala e atua em direção a reversões como se
o caminho do progresso fosse caminhar para trás retomando aquilo que conduziu o país à beira da bancarrota, incapaz de preparar o país para o futuro, mas
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que ainda assim recebeu uma maioria do povo português. A Espanha segue por caminhos estranhos em
que já se verifica cobrança de impostos a empresas de
forma retroativa, apesar dos avisos da União Europeia,
ferindo os mínimos conceitos legais e minando de forma quase irreparável a confiança no estado. A Itália,
que tinha à sua frente Mario Draghi, um tecnocrata é
certo, mas que se encontrava à frente do governo por
acordo de uma coligação de partidos e que até tinha,
pasme-se, o reconhecimento do seu próprio povo pela
forma equilibrada e consensual de governo, foi ejetado da governação vítima de uma cilada armada pela
ala direita italiana, aparentemente patrocinada por
Berlusconi segundo informações do Politico (politico.
eu). Os partidos conservadores, um pouco por todo o
mundo, estão sobre assalto do oportunismo ignorante
que faz prevalecer a cegueira da população em vez da
sabedoria e virtude que Madison pretendia fazer prevalecente. Chamamos a isto de populismo; eu chamaria simplesmente de ignorância. A ignorância cega-nos
pois isola-nos da realidade. Mas a realidade tem uma
característica: é inexorável! Cedo ou tarde ela acabará
por se impor, mas até lá, quantos erros, quantas perdas,
quanto prejuízo material e moral acumularemos até
percebermos e aceitarmos que determinadas formas
de pensar, de estar e de agir não são mais aceitáveis?

CANADÁ
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Viagem do Papa no Canadá

A

caminhada, em três etapas, tem o objetivo
de unir indígenas e não indígenas pelo tema
da reconciliação e da cura, “tanto individual
quanto coletiva”.
A ‘Puamun Meshkenu’, organização de indígenas do
Quebec, marcou uma “Marcha pela Cura” com representantes das Primeiras Nações que vão percorrer 275
km até à cidade de Quebec, onde chegam nesta quarta-feira (27). A organização da visita papal ao Canadá
saudou a iniciativa, tanto que irá acolhê-los na programação paralela que acontece no mesmo dia, no parque
urbano das Planícies de Abraão. A caminhada, em três
etapas, vai unir indígenas e não indígenas em volta do
tema da cura, “tanto individual quanto coletiva”.

O programa da visita do Papa ao Canadá inclui encontros com várias comunidades indígenas e antigos
alunos das escolas residenciais. No final de março e
abril, o Papa esteve com delegações de indígenas Métis
Manitoba, Métis, Inuítes e Primeiras Nações, do Canadá. Nesses encontros, Francisco pediu “perdão” pelo
envolvimento dos católicos na gestão de escolas residenciais para povos indígenas, confessando “indignação e vergonha”. “Pela deplorável conduta de alguns
PENSAMENTO DA SEMANA

católicos, peço perdão a Deus. Quero dizer de todo o
coração: estou muito entristecido. Uno-me aos bispos
canadenses, para pedir perdão”.
PAPA FRANCISCO CHEGA A QUEBEC,
SEGUNDA ETAPA DA SUA VIAGEM AO CANADÁ
No quarto dia em terras canandenses Francisco chegou ao aeroporto da cidade com cerca de 20 mintuos
de antecipação em relação ao horário previsto. O primeiro encontro será com a governadora geral do Canadá, senhora Mary May Simon.
Na tarde de ontem, terça-feira, o Papa Francisco foi até
o Lago de Sant’Ana, cerca de 72 km a oeste de Edmonton, destino anual de uma peregrinação católica desde
o final do século XIX, precisamente na festa da Santa, e
ali o Santo Padre lançou um múltiplo apelo para ouvir
as "batidas maternas" da terra, para uma fraternidade
baseada na união "dos distantes", para uma Igreja que
não se enraíza na defesa da instituição apesar da "procura da verdade". E aos "irmãos indígenas”disse: "sois
preciosos para mim e para a Igreja".
A viagem apostólica de Bergoglio ao Canadá concluiu
a sua primeira parte com uma peregrinação tradicional antes da transferência para Quebec, às margens do
rio São Lourenço, capital e a segunda cidade mais populosa da província francófona com o mesmo nome.
No quarto dia em terras canandianas Francisco chegou ao aeroporto da cidade com cerca de 20 mintuos
de antecipação em relação ao horário previsto. O avião
Papal tocou terra às 14h43, hora local depois de percorrer 3.116 Km em pouco mais de 4 horas de voo. O
Santo Padre foi acolhido por 5 autoridades, entre as
quais representantes dos povos indígenas.
A cerimónia de boas-vindas teve lugar na "Cidadela de Quebec”. O primeiro encontro foi com a governadora geral do Canadá, senhora Mary May Simon.
Após a visita de cortesia no mesmo local o encontro
com o primeiro-ministro canadense senhor Justin
Trudeau e com as autoridades civis, representantes das
populações indígenas e com o corpo diplomático.

A Cidade de Quebec (531.902 habitantes), que recebe
o Papa é a capital da província de mesmo nome. É a
segunda cidade mais populosa do leste do Canadá, depois de Montreal. Declarada Património Mundial pela
UNESCO em 1985, é uma cidade de caráter europeu,
francesa em sua arquitetura, e está entre as cidades

mais antigas da América do Norte.
“La basse-ville”, a cidade baixa, a antiga área ao longo
das margens do rio, local de nascimento da América
do Norte francesa, preserva sua arquitetura colonial e
fortificações há mais de 400 anos. As paredes com seus
portões ainda intactos mostram seu passado como
uma fortaleza militar. A Cidadela fortificada, construída a partir de 1820 pelas tropas britânicas para se
defenderem de ataques externos, hoje abriga o 22º Regimento Real e seu Museu e, desde 1872, a residência
do governador-geral.
A governadora-geral do Canadá, senhora Mary May
Simon, nasceu em Quebec, em 1947, é filha de um inglês, comerciante de peles e de uma mulher Inuk.
Francisco na primeira parte da sua “peregrinação penitencial”, já no seu primeiro discurso em Edmonton
disse que “estou aqui porque o primeiro passo desta
peregrinação penitencial entre vós é renovar meu pedido de perdão e dizer-vos, de todo o coração, que
estou profundamente entristecido: peço perdão pelas
formas como, infelizmente, muitos cristãos apoiaram
a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Estou entristecido. Peço
perdão, em particular, pelas formas como muitos
membros da Igreja e das comunidades religiosas cooperaram, mesmo por indiferença, naqueles projetos de
destruição cultural e assimilação forçada dos governos
da época, culminando no sistema de escolas residenciais."
Expectativa agora para o primeiro discurso na província de Quebec ainda nesta tarde, diante das autoridades e dos representante dos povos indígenas e do
corpo dipomático.
Ouvimos Martine Awashish, da Nação Atikamekw
Obedjiwan, que relatou que seus pais viviam nos internatos de Amos em Abitibi-Témiscamingue. A minha
mãe – disse ele - teve uma depressão no início dos anos
90 e começou uma viagem pessoal na Maison Jésus
Ouvrier aqui no Quebec”. Então prosseguiu Martine,
era um tempo de renovação, de crescimento espiritual.
Ela chegou a perdoar o seu agressor, que era um padre no internato. Ela também começou a ir a fundo
da questão, inclusive encontrou-se com um padre para
lhe contar sobre a sua agressão no internato. Ela partilhava muito sua experiência na comunidade. Faleceu
em 2018.
E penso que a visita do Papa também irá iniciar uma
viagem pessoal para os membros da comunidade das
Primeiras Nações. Há alguns que já fizeram a viagem
e outros que estão na viagem espiritual. Portanto, é
como uma continuação da cura das Primeiras Nações.
Isto certamente é o que fará Francisco nos 3 dias que
permanecerá em Quebec.
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“A QUINTA LUSITANA” O QUE É?
BRASILINO GODINHO

cronista

01

. O amigo, o
leitor, o cidadão que
cultiva os valores da fraternidade; da rectidão;
da seriedade; da justiça;
da verdade; da política, ela encarada
como ciência de bem administrar a
nação; cada um per se permita-se reter
em memória a seguinte afirmação do
escritor Brasilino Godinho:
A obra literária A QUINTA LUSITANA é um importante, válido, contributo
para a criação de uma cultura de exigência, rigor, verticalidade, na nossa vida
colectiva. Cultura que imensa falta está
fazendo em Portugal.
Curiosidade: quem, entre os citados
indivíduos, se vai privar de possuir tal
tesouro editorial? No qual sobressai o
singular estilo literário, formatado em
linguagem de multíplice expressão, de
Brasilino Godinho.
02. Apraz a Brasilino Godinho fazer
no antecedente parágrafo tal apreciação
enaltecedora da sua obra com um propósito: dar azo a que seus detractores venham dizer, eufóricos: vejam como ele é
vaidoso e se está elogiando a si mesmo.
O que prova que Brasilino Godinho tem
apreço por eles e cuida favorecer-lhes a
satisfação do seu ego e o expelir do fel
que lhes corrói as entranhas… Pelo menos, aliviando-lhes o sofrimento físico,
já que não é possível a cura da inquietação psíquica…
Trata-se de uma apreciação que também é (embora de forma enviesada) um
sacrificado procedimento de serviço cívico por parte de Brasilino Godinho.
Em última e extremada análise, igualmente demonstração de que se Brasilino Godinho exerce a crítica sobre comportamentos irregulares das entidades
públicas; sendo ele figura pública igualmente se critica a si mesmo, quando julga haver motivação pertinente.
03. Nota final: saibam todos – amigos,
leitores, conhecidos, amigos da onça,
detractores, docentes universitários,

ex-colegas dos cursos de licenciatura e
doutoramento, funcionários da U.A. –
que Brasilino Godinho está possuído
de grande orgulho por, na condição de
octogenário, ter obtido o grau de Doutoramento, precedido da Licenciatura,
no curto período de frequências durante 8 anos, assim cumprindo o desígnio
de adolescência; também sente bastante
vaidade pelo seu currículo de projectista na área de engenharia rodoviária. Em cúmulo, dá informe de que se
contempla desassombradamente como
grande vaidoso pela sua multifacetada
vida, muitíssimo preenchida em vários
domínios, como cidadão, chefe de família (facultou inteiramente à sua custa a
formação de Engenharia Civil aos seus
dois filhos) profissional de engenharia
rodoviária, funcionário público, estudante universitário, Licenciado, Doutor,
cronista e escritor.

04. Outro dado importante na vida de
Brasilino Godinho – este detestável. É
que não obstante, com parcos recursos
financeiros, ele foi, ao longo dos anos de
exercício profissional e nos últimos anos
na condição de aposentado da Função
Pública, espoliado em milhares de contos por um Estado ladrão, que muito
maltrata a maioria dos cidadãos, quer
no tempo da ditadura salazarista, quer
na actual ditadura da Partidocracia.
Isto escrito para indicar que na vida de
Brasilino Godinho nem tudo foi vivenciado num mar de rosas (não confundir
com as flores socialistas…).
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Liberdades

HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

H

á já um bom tempo atrás,
que sinto ser da ordem dos
muitos meses, tomei conhecimento da existência do blogue DUAS OU TRÊS
COISAS, do embaixador jubilado Francisco Seixas
da Costa. De pronto fui procurá-lo, tendo mesmo
proposto a minha participação no blogue, mas tal
não foi possível dado que apenas o nosso diplomata
ali escreve e há talvez mais de uma década. Em todo
o caso, foi um manjar literário que não mais abandonei, tendo mesmo, sempre que surge uma situação
adequada, aconselhado o seu acompanhamento. Indiscutivelmente, aprende-se muito por ali.
Ora, num destes dias recentes fui ali encontrar um
texto com o título Liberdades, no qual o nosso diplomata salienta que “Estar disponível para discutir a situação internacional, com as ideias próprias, sem ficar
minimamente condicionado ou limitado pelos contextos, dá uma imensa sensação de liberdade pessoal.”
Bom, é a autêntica realidade. Simplesmente, trata-se
de uma realidade estritamente pessoal, porque se o
nosso embaixador achasse o contrário do que tem exposto no domínio público, nada de mal lhe acontecendo, também não receberia, quase com toda a certeza,
os convites que agora refere.
Quanto à tal empresa multinacional que refere, tenho
a maior dificuldade em aceitar que um convite a alguém que pense, sustentadamente, de um modo inverso do nosso diplomata pudesse ter lugar. E então numa
estrutura do âmbito da OTAN, bom, é para mim simplesmente inimaginável. Basta recordar o que disse o
Papa Francisco, e como Stoltenberg, sem o negar, nos
veio com a historieta de que a OTAN é uma estrutura defensiva... Em contrapartida, Francisco Seixas da
Costa também irá falar numa estrutura de certo partido profundamente da Esquerda. Não sendo, portanto,
o PS, restam o PCP e o Bloco de Esquerda. Simplesmente, são dois partidos distintos, sendo que o Bloco
de Esquerda vive muito próximo do apoio à OTAN,
apenas com o PCP a ter-se-lhe sempre oposto.

Há muitos anos, nas centenas de noites passadas em
casa de certo catedrático de Matemáticas meu amigo,
dele fui sucessivamente escutando este aviso, digamos
assim: não se iluda, há sempre censura. A verdade é
que mantive a minha ilusão por muito tempo. Mas
perdi-a aos poucos, tudo culminando no cabal afastamento de José Manuel Barata-Feyo, de Carlos Santos
Pereira – teve a coragem de expor, no Jornal das Nove,
que tinham sido a Alemanha e o Vaticano os causadores do desmantelamento da antiga Jugoslávia – ou
de Manuel Gusmão, entre tantos outros. E ainda não

problema é que os Estados Unidos têm aquela fantástica máquina de propaganda por todo o mundo. Mas
por igual o ensinamento dado aos portugueses na entrevista que [Francisco Seixas da Costa] concedeu a
Miguel Sousa Tavares, no noticiário da hora do jantar,
ao corroborar o conteúdo da pergunta do Miguel: sim
Miguel, mas isso foi sempre assim, há uma lei para os
Estados Unidos e outra para os restantes países. Portanto, se há duas leis, porquê estar sempre a apontar o
Direito Internacional Público como referência?
Por fim, uma nota que penso ser útil: Francisco Sei-

tinha podido ver a proibição do acesso ao sítio da Sputnik, tal como ao da RT. E hoje, com toda a naturalidade, já com a prova assumida do aviso do meu histórico
amigo, lá vou vendo o surgimento de programas sobre
o Presidente Vladimir Putin, sempre pintando dele o
pior, ao mesmo tempo que do Presidente Zelensky nos
surgem outros, mas com o que nos dizem ser o melhor.
O que tudo isto me traz ao pensamento é certa passagem de uma entrevista de António Pedro Vasconcelos
na GRANDE ENTREVISTA, onde, ao referir-se aos
grandes nomes do cinema italiano, os colocou muito
acima dos norte-americanos, de pronto dizendo: o

xas da Costa foi convidado por ser um diplomata sabedor e experiente, mas também porque as suas posições
se inserem no pensamento único hoje omnipresente.
O mesmo não teria lugar se se tratasse, por exemplo,
de João Ferreira. Porque uma coisa é a Guerra do Vietname, ou a do Iraque, ou a invasão de Granada ou
do Panamá, ou as ininterruptas violações e crimes de
Israel, ou a Estratégia de Tensão da OTAN, na década
de 60, outra o que agora se está a passar na Ucrânia.
Não consigo acreditar que se tudo o que já se pôde ver
desde o passado 24 de fevereiro tivesse os Estados Unidos como protagonista, e não a Rússia, determinasse o
que a grande comunicação social vai vendendo ao dia-a-dia. Infelizmente para o Mundo, os atos não valem
por si, mas por quem os pratica. Precisamente porque
o quadro legal de referência não é único e o mesmo
para todos.

Procurando um emprego
de limpeza?
Salário de $19,47/hora
Vantagens:
•
•
•
•
•

« Junte-se à
grande familia
GSF Canada »

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

Kevin Duarte
Rebelo

Administrador

Envie a sua candidatura
rh@gsf-canada.com

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

Você tem perguntas?
Entre em Contato connosco pelo
450 686-0555 extensão 1115
www.gsf-canada.com
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Mudar para melhor
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

A

série televisiva “Mudar
para melhor” estreou a
sua segunda ronda no
Empower Brands Channel, do Youtube, com a
apresentação da conhecida apresentadora Fátima Lopes e foi muito bem recebida, a avaliar pela
apreciação de quem tem abordado o assunto nas
redes sociais.
O episódio apresentado foi gravado na Vila de
Rabo de Peixe, um lugar sempre apetecível para
quem quer ter audiência, pois com os seus 10 mil
habitantes, é um autêntico viveiro de situações passíveis de serem tratadas pela comunicação social,
quer seja com intuitos positivos, quer sejam produzidos maldosamente, sem escrúpulos, apenas com
vista a ganhar audiências garantidas.
Felizmente, desta vez, este programa de Fátima
Lopes com “Rabo de Peixe tem talento na guelra”
dá uma imagem muito importante da Vila que contribui para a promoção e dignificação das gentes
laboriosas de Rabo de Peixe, sempre muito estigmatizada e que na série “Mudar para melhor” mostra
bem como aquela Vila é terra de usos e costumes
e de empreendorismo inovador e de grande determinação e ousadia que merece ser adequadamente
divulgados.
Naquele episódio a comunidade rabopeixense,
mormente a parte piscatória, conhecida pela sua
coragem mesmo em dias tempestuosos, arregaça
as mangas e sulca os mares em busca de sustento
para a família. A pergunta da série é: Mas como está
afinal Rabo de Peixe a mudar o rumo, para que as
suas populações possam ter uma vida mais próspera e que inspire os jovens a ter um futuro digno na
pesca?
Esta série televisiva tem o reconhecimento do Presidente da República, num apelo a que os empresários disponibilizem novos empregos ajustados às
mudanças dos tempos.
O exemplo do pescador Manuel Moniz é paradigmático, cuja referência mostra bem a sua determinação e o quão foi possível transformar a sua vida
para melhor, num documentário que fez quando era
ainda criança e trabalhava com o pai José Eduardo.
O salto qualitativo na sua vida foi enorme, pois tem
ao seu dispor ferramentas que não havia antigamente, como é o caso do GPS, que veio substituir
a velha bússola e que agora poder ajudar a ficar no
mar durante 3 dias, sem se perder no nevoeiro.
O guião deste episódio bem merece ser realçado,
em contraponto com outros, ávidos em procurar
fragilidades para fazerem parangonas e vender melhor, mesmo sendo micaelenses, que nem respeito
têm pela resiliência de um povo honesto e trabalhador que mora noutra ponta da ilha.
E é do seguinte teor: “Não teve uma vida fácil, mas
seus pescadores são admirados pela coragem de enfrentar o mar em busca de sustento e contribuição
para a economia local. É com muita vontade de ir
ao encontro destas pessoas que acreditam na rele-

vância do seu trabalho e na capacidade de criar
valor para a comunidade que Fátima Lopes embarcou numa nova viagem ao mar, desta vez para
vivenciar a realidade insular. No seu diário de bordo ela traz uma grande pergunta: como é que esta
comunidade de pescadores está a mudar o rumo
do destino para lançar a rede para uma vida mais
próspera e inspirar os jovens a fazer da pesca um
futuro digno? Vamos descobrir a resposta através
da história inspiradora de Manuel Moniz e do seu
filho Hélio Moniz. É com eles que aprendemos que
o palangre de fundo é uma das artes mais importantes na captura dos maiores peixes e que este é
o tipo de pesca mais utilizado pelos pescadores
de Rabo de Peixe. Este é o primeiro episódio da
nova temporada da série Mudar para Melhor, que
regressa com uma incursão aos Açores, o primeiro arquipélago do mundo a ser certificado como
destino turístico sustentável. Uma região que quer
fazer parte do melhor mundo que você pode ter.
Quem tiver interesse em visualizar a série, aqui
vai o site em que se poderá assistir na primeira
pessoa ao interessante trabalho da apresentadora televisiva Fátima Lopes, que coloca o coração
naquilo que faz, pelo que tudo se torna positivo e
com o intuito de contribuir para que o ser humano seja tratacom com a dignidade que merece. https://www.youtube.com/watch?v=VHdEFC8AdcE
Rabo de Peixe é uma presença incontornável na
ilha de S. Miguel e nos Açores, constituindo uma
das mais importantes comunidades piscatórias que
labutam com afinco e coragem. Onde quer que se
encontrem oriundos daquela Vila, são gente diferenciadora que consegue mesmo noutras paragens
longínquas atingir altas posições, quer no âmbito
social, empresarial ou político. Não têm medo da
luta e não viram a cara às contrariedades da vida,
nem deixam cair os braços, quando muitos cultivam um irritante e absolutamente indecoroso estigma em relação àquela Vila. Apesar de tudo, o
caminho é sempre em frente e como diz o refrão
do seu hino: Sempre em frente rumo ao futuro/
Rabo de Peixe não desfaleças/ Teu povo tem um
sonho puro/ É preciso que o fortaleças.

CARNEIRO: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força
na Adversidade. Amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer
milagres na sua relação, o seu par gostará da surpresa. Saúde:
Período sem problemas. Dinheiro: Nada o preocupará a este
nível. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta da Semana: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda
a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores
de cabeça fortes, que indicam que precisa de repousar mais.
Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro
extra. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Converse com o seu par, só
ganhará com isso. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade,
você não tem que ser um Super-Homem! Saúde: Descanse
quando o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local
de trabalho. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
CARANGUEJO: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. Amor: Pense mais com o coração do que com
a razão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando ter
pensamentos mais positivos. Dinheiro: As suas economias podem sofrer
uma quebra. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47
LEÃO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Procure encontrar mais tempo na sua vida
para estar com as pessoas que realmente ama. Saúde: Não
cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não se deixe manipular
pelos seus próprios pensamentos! Confie mais nas suas
capacidades. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
VIRGEM: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa
Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de confraternização
familiar estão favorecidos. Não perca o contacto com as coisas
mais simples da vida. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais
equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não significa
que se pode deixar levar pelos impulsos consumistas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
BALANÇA: Carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa
Amiga Sincera. Amor: Os seus familiares precisam de maior
atenção da sua parte. Seja carinhoso. Saúde: Cuidado com
possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que
tanto deseja. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
ESCORPIÃO: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
Agitação. Amor: Não descarregue nas pessoas de quem mais
gosta a má disposição. A felicidade é de tal forma importante
que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: Procure fazer
um regime alimentar equilibrado e variado, só terá a ganhar
com isso. Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
SAGITÁRIO: Carta da Semana: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Os seus amigos poderão estranhar a sua
ausência, não se afaste deles. Que o Amor e a Amizade sejam
uma constante na sua vida! Saúde: Evite fazer muitos esforços físicos,
respeite o seu corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá um aumento
significativo. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá ter de enfrentar
uma forte discussão com um dos elementos da sua família.
Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas
algum tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A
sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
AQUÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas são todas
iguais, não descarregue na pessoa que tem a seu lado o que
outras lhe fizeram que o deixou magoado. Seja honesto consigo
próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros. Saúde: Procure
com maior frequência o seu médico de família. Dinheiro: Tudo correrá
dentro da normalidade. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
PEIXES: Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: A harmonia está bem presente no ambiente familiar. Tanto
a tristeza como a alegria são hábitos que pode educar, cabe-lhe
a si escolher qual deles prefere! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso,
pois está fragilizado. Dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área
da sua vida. 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

Bacalhoada à portuguesa

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:
250 ml(s) de azeite de oliva extra virgem
4 posta(s) de bacalhau dessalgado
1 unidade(s) de cebola picada
4 dente(s) de alho
50 grama(s) de tomates cerejas
1 unidade(s) de pimentão verde picado
1 unidade(s) de pimentão amarelo picado
1 unidade(s) de pimentão vermelho picado
500 grama(s) de batatas em pedaços médios
1 xícara(s) de chá de azeitonas pretas
2 unidade(s) de ovos cozidos
MODO DE PREPARO:
Coloque um pouco do azeite numa panela e frite o alho com a cebola até
dourar. Depois, coloque o bacalhau, as batatas, os tomates, as azeitonas, os
pimentões e o resto do azeite e refogue-os até sentir que as batatas estão bem
cozidas (aproximadamente 1 hora). Sirva com arroz branco.

A bacalhoada portuguesa segue sendo uma receita tradicional, é um dos pratos que
compõe as comidas típicas
de Portugal e é perfeita para
qualquer data do ano, sem
dúvida uma das maravilhas
da gastronomia portuguesa.
Mas um dado importante, citado inclusive no vídeo, é que
para dessalgar o bacalhau,
deixe de molho na água, para
eliminar a quantidade extra
de sal nele. Separe bem cada
ingrediente, e deixe todos
cortados, coloque o bacalhau
para hidratar no leite e as batatas para cozinhar, na forma
espalhe tudo distribuindo em
camadas, deixe no forno e ao
retirar adicione azeite. Esse
prato tão gostoso e muito tradicional está pronto.

ANUNCIOS
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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
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F1: Max Verstappen Vence no GP da França
HÉLDER DIAS
AVP-F1

E

stamos na décima segunda
etapa deste Campeonato do
Mundo da Fórmula 1 realizado no famoso circuito de Paul Ricard, em Le Castellet o qual foi o palco para a apresentação deste GRANDE PRÉMIO DA FRANÇA.
Um extraordinário circuito com os 5,842 km, 53 voltas a rodar e 15 curvas. De salientar a forte presença
de portugueses, bem como a nossa bandeira através
do circuito a assistirem a este maravilhoso evento.
E no sábado a contar para a melhor posição na linha
de partida
por incrível que pareça neste começo incerto da Ferrari, Charles Leclerc arrancou a sua sétima Pole Position da corrente época, a sua décima sexta na sua jovem carreira para o Grande Prémio da França e facto
este conseguido depois de uma belíssima estratégia
da Ferrari. Carlos Sainz trocou o seu motor para este
fim de semana e como tal uma vez penalizado, no Q3,
deu o vácuo ao seu companheiro de equipa e ajudou o
monogasco a fazer o excelente crono de 1 30 872 seg
oferecendo assim uma vantagem de 0,304 seg para o
segundo melhor Max Verstappen, Red Bull.
Domingo depois das verdes darem a largada Charles Leclerc, Ferrari com um excelente arranque toma
os comandos da corrida, mas logo na primeira volta
Esteban Ocon, Alpine da um toque no Alpha Tauri de
Pierre Gasly sendo o francês penalizado em 5 seg. entretanto o piloto da Ferrari segurava atrás de si o Red
Bull de Max Verstappen este tentando curva mais curva fazer a sua ultrapassagem. Mas, e como parace tudo
ir mal para a Ferrari, na 18 volta um erro de Charles
Leclerc fez com que ele fizesse uma saída de pista e
ao mesmo tempo abandonasse a corrida. Via rádio
Leclerc declarou que o acelerador do seu F1-75, ficou
travado, mas no final da corrida o monogasco disse ter
sido um erro seu e não do acelerador. Com o abandono do então líder da corrida, Max Vertappen, Red Bull
não teve alguma dificuldade em vencer pela sétima vez
esta epoca, 27 em carreira somando assim uma maior
vantagem como líder deste Campeonato do Mundo.
Mas as coisas não corriam como a Ferrari queria e

como um mal nunca vem só, Carlos Sainz que havia
largado para a corrida como lanterna vermelha, vê-se
punido em 5 seg depois de ter sido liberado de forma
insegura das boxes pela sua equipa. Quem esteve bem,
embora como Hamilton disse "eles são verdadeiramente mais rápidos", falando da Red Bull e Ferrari,
foram os Mercedes que pela primeira vez esta época

de nos manter humildes e salientou o facto de os seus
dois pilotos terem aproveitado as falhas dos seus adversários para poderem acompanhar Max Verstappen
no pódio", Wolff ainda teve tempo por comentar e
apoiar a ideia de Sebastian Vettel prosseguir na Formula 1 embora o seu contrato com a Aston Martin termine este ano ( seria um prejuízo para o nosso despor-

subiram ao pódio em segundo, Lewis Hamilton e em
terceiro George Russell tudo isto depois de uma serrada luta entre o piloto da Mercedes e o Red Bull de Sergio Perez. Não fosse o carro de segurança virtual pela
paragem de Zhou em pista e o mexicano poderia ter
feito pódio.Ainda houve contacto na curva oito entre
os dois, saindo Perez fora da pista, mas os Comissários
depois de analisarem decidiram não penalizar.
Carlos Sainz, Ferrari chega depois de Perez e é quinto
na corrida, somando o ponto pela volta mais rápida.
Depois de uma excelente corrida para os Alpine/Renault chegou com um brioso sexto lugar o espanhol
Fernando Alonso enquanto o companheiro deste Esteban Ocon terminaria na oitava posição não conseguindo ultrapassar Lando Norriz McLaren este em sétimo.
Laurent Rossi, CEO da equipa não deixou de elogiar o
trabalho da sua equipa dizendo mesmo ( estamos satisfeitíssimos por ter pontuado com os dois carros na
nossa corrida em casa o quarto lugar no Campeonato
de Construtores e bem merecido ). Daniel Ricciardo,
McLaren e Lance Strool, Aston Martin foram os dez
primeiros neste Grande Prémio da França.
No final da corrida Sergio Perez disse ter perdido o
terceiro lugar devido a informações incorretas sobre o
período de permanência do VSC. "Foi verdadeiramente uma pena o carro de segurança virtual ter interferido no resultado da corrida", disse Checo Perez.
Toto Wolff estava contente como a sua equipa trabalhou este fim-de-semana e em entrevista disse, "temos

to perder uma cabeça como a do alemão ) disse Toto.
Christian Horner, admite frustração com Sergio Perez e lamenta Charles Leclerc "o mais interessante foi
que Leclerc não sofreu nada de sério no seu acidente o
seu azar foi a nossa sorte" disse e depois, elogiou Max
mas admitiu que esperava ver Perez no pódio. Mattia
Binotto, chefe da Ferrari disse, "Domínio absoluto da
Ferrari no G.P. da Hungria é o nosso objetivo" veremos...
Lewis Hamilton correu este fim-de-semana o seu 300
Grandes Prémios em carreira. Kimi Raikkonen mantém o recorde participando em 350 Grandes Prémios.
Max Vertappen lidera o Campeonato do Mundo de
Pilotos com 233 pontos, Charles Leclerc 170, Sergio
Perez 163.
RESULTADOS FINAIS
1- Max Verstappen - Red Bull
2-Lewis Hamilton - Mercedes
3-George Russell - Mercedes
4- Sergio Perez - Red -Bull
5- Carlos Sainz - Ferrari
6- Fernando Alonso - Alpine
7 - Lando Norris - McLaren
8- Esteban Ocon - Alpine
9 - Daniel Ricciardo - Mclaren
10 - Lance Stroll - Aston Martin
Próximo encontro a 31 de julho no Grande Prémio da
Hungria, última étapa antes do descanso para férias.

DESPORTO

A VOZ DE PORTUGAL | 28 DE JULHO DE 2022 | 11

Liga dos Campeões: Fenerbahçe de
Jesus eliminado de forma dramática

O

Fenerbahçe de Jorge Jesus foi afastado da
Liga dos Campeões, ao perder, em casa,
diante dos ucranianos do Dínamo Kiev (12), no prolongamento da segunda mão da segunda
pré-eliminatória. Um jogo dramático para o treinador português que, depois de empatar fora (0-0), na
Polónia (em Lodz), viu a sua equipa ficar reduzida
a dez, antes de consentir um golo e de desperdiçar
uma grande penalidade. Lincoln, com uma assistência, ainda levou o jogo para prolongamento, mas
foram os ucranianos, comandados pelo experiente
Mircea Lucescu, que acabaram por fazer a festa.
Com o reforço Willian Arão no meio-campo e com
um ataque com Enner Valencia e Joshua King, o Fenerbahçe chegou ao intervalo com um nulo que deixava tudo em aberto. No entanto, no arranque do
segundo tempo, o jogo começou a correr mal para a
equipa de Istambul. Ismail Yuksek, que já tinha um
cartão amarelo, acabou por ser expulso com um segundo e, logo a seguir, o Dínamo Kiev colocou-se em
vantagem, no jogo e na eliminatória, com um golo de
Vitaly Buyalsky.
Jorge Jesus lançou depois Miguel Crespo, antigo jogador do Estoril, para o lugar de Joshua King, mas sofreu
nova deceção quando, aos 70 minutos, Enner Valencia
desperdiçou uma grande penalidade, a punir uma falta de Popov, que poderia empatar a eliminatória.
Bruma também saltou do banco para ir a jogo, mas
foi um reforço proveniente da liga portuguesa que acabou por salvar o Fenerbahçe de uma eliminação precoce. Jorge Jesus lançou Lincoln, contratado ao Santa
Clara, aos 85 minutos e o brasileiro fez a assistência
para o golo do empate, marcado pelo central Atilla
Szalai aos 89.
Com o jogo e a eliminatória empatadas, o jogo foi a

prolongamento e Jesus apanhou mais um susto com
Zabarniy a atirar ao poste da baliza turca. Já na segunda parte, novo balde de água fria, com Karavaev
a marcar o golo da vitória da equipa de Kiev aos 114
minutos. O guarda-redes do Fenerbahçe ainda chegou
à bola, mas deixou-a escapar para lá da linha fatal. O

Fenerbahçe estava fora da Champions.
Na terceira pré-eliminatória, o Dínamo Kiev vai defrontar os austríacos do Sturm Graz
Nos restantes jogos desta quarta-feira já terminados,
destaque para a goleada dos noruegueses do Bodo/
Glimt ao Linfield, por 8-0, depois de uma derrota no
País de Gales (0-1).
Resultados da segunda-pré-eliminatória
da Liga dos Campeões (segunda mão):
Bodoe/Glimt 8-0 Linfield
FC Zuerich 2-2 Qarabag FK
Fenerbahce 1-2 Dynamo Kyiv
Malmo FF 0-2 Zalgiris Vilnius
Slovan Bratislava 1-4 Ferencvaros
Olympiacos 0-4 Maccabi Haifa

UEFA vai testar o regresso do
«peão» nas competições europeias

A

UEFA vai autorizar, a título experimental,
o regresso aos lugares de pé nos estádios
nas competições europeias em Inglaterra,
Alemanha e França no decorrer da temporada de

2022/23. Um regresso do antigo «peão» que vai estar em observação e, caso não se registem problemas, poderá ser alargado a outras competições e
países.
A experiência vai decorrer nos países mencionados, uma vez que estes já têm designadas «áreas de
segurança» onde é possível assistir aos jogos de pé
nas respetivas competições domésticas. A Premier
League e o Championship, em Inglaterra, aprovaram
em julho passado a reintrodução dos lugares de pé
em «áreas de segurança».

A fase experimental vai decorrer nos jogos das fases de grupos, mas também na fase a eliminar, até
às meias-finais das três competições organizadas pela
UEFA. «O objetivo é perceber se há condições para
reintroduzir os lugares de pé nas provas da
UEFA de uma forma segura», refere a UEFA
em comunicado.
A Inglaterra vai recuperar agora os lugares
de pé, proibidos desde a década de noventa, mas que já são possíveis na Alemanha
há uns anos, com destaque para o recinto
do Borussia Dortmund. O clube alemão já
saudou, aliás, a iniciativa da UEFA, referindo que, a partir de agora, já vai poder ter
81,365 adeptos nos jogos europeus, a habitual assistência nos jogos da Bundesliga,
contabilizando os lugares de pé.

CAMPEONATO

BRASILEIRO

2022
1-Palmeiras
2-Corinthians
3-Fluminense
4-Atlético Mineiro
5-Athletico Paranaense
6-Flamengo
7-Internacional
8-Red Bull Bragantino
9-Santos
10-São Paulo
11-Botafogo
12-Ceará
13-Coritiba
14-Goiás
15-América Mineiro
16-Avaí
17-Cuiabá
18-Atlético Goianiense
19-Juventude
20-Fortaleza

P
39
35
34
32
31
30
30
27
26
26
24
24
22
22
21
21
20
17
16
15

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
11
10
10
8
9
9
7
7
6
5
7
5
6
5
6
6
5
4
3
3

E
6
5
4
8
4
3
9
6
8
11
3
9
4
7
3
3
5
5
7
6

D GM
2 31
4 24
5 29
3 27
6 24
7 26
3 27
6 30
5 22
3 28
9 19
5 20
9 22
7 21
10 13
10 20
9 14
10 18
9 16
10 15

GS
13
19
20
20
20
18
20
23
16
24
24
19
30
25
22
30
20
28
32
23

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-Chicago Fire
10-NE Revolution
11-Inter Miami CF
12-Atlanta United
13-Toronto FC
14-DC United

2022
P
42
41
36
35
30
30
28
26
26
26
25
24
22
18

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

V
11
12
10
11
8
7
7
8
7
6
7
6
6
5

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

D GM
2 34
4 41
6 34
8 36
8 26
5 27
8 33
12 25
10 24
7 32
10 22
9 29
12 30
12 26

GS
15
21
25
36
31
22
38
31
28
34
33
33
39
43

Grupo West
P
1-Los Angeles FC
45
2-Austin FC
41
3-Minnesota United
34
4-Real Salt Lake
33
5-FC Dallas
32
6-Nashville SC
31
7-LA Galaxy
30
8-Portland Timbers
30
9-Seattle Sounders
29
10-Vancouver Whitecaps 26
11-Houston Dynamo
25
12-Colorado Rapids
24
13-SJ Earthquakes
22
14-Sporting KC
20

J
21
22
22
22
22
22
21
22
21
22
22
21
21
23

V
14
12
10
9
8
8
9
7
9
7
7
6
5
5

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

D GM
4 42
5 45
8 31
7 28
6 32
7 28
9 30
6 35
10 28
10 24
11 28
9 25
9 34
13 19

GS
22
28
26
27
25
28
27
31
25
37
31
29
43
40

SUPERTAÇA
CÂNDIDO DE
OLIVEIRA 2022
30 DE JULHO DE 2022

FC PORTO 15:45 CD TONDELA
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EUSÉBIO CUP: BENFICA 3-2 NEWCASTLE

Águia com marca Schmidt

O

Benfica voltou a vencer a Eusébio Cup,
dez anos depois, com uma vitória sobre
o Newcastle (3-2), em que a equipa de
Roger Schmidt, no dia em que ficou a conhecer o
nome do adversário da pré-eliminatória da Liga
dos Campeões, deixou claro que está quase pronta
para o que aí vem. Uma primeira parte espetacular, com quatro golos, com o Benfica a marcar por
duas vezes de bola parada, com mais um golo de
Gonçalo Ramos e um grande golo de Grimaldo a
levantar o estádio, mas também a revelar ainda
algumas debilidades defensivas. No segundo tempo a qualidade do jogo caiu a pique, mas o Benfica acabou por festejar com um golo de Henrique

Araújo a dois minutos do final.
O FILME DO JOGO
Uma equipa com uma marca cada vez mais bem
vincada de Roger Schmidt. Uma equipa que se desloca em bloco, que faz uma pressão fortíssima sobre
o adversário e que, depois, se desdobra em velocidade para o ataque. Uma equipa que também ainda
revela algumas debilidades defensivas, sobretudo
sobre a esquerda, precisamente por onde o Newcastle conseguiu abrir caminho para os dois golos
que marcou. Acima de tudo, uma equipa à imagem
do treinador que já assumiu que prefere ganhar um
jogo por 5-4 do que por apenas 1-0.
Ao primeiro apito de Nuno Almeida, o Benfica

procurou assumir as rédeas do jogo, movimentando-se em bloco e procurando ganhar velocidade
pelas alas, com Gilberto e Grimaldo a oferecerem
profundidade e a permitirem que Rafa Silva e João
Mário procurarem terrenos mais interiores. Um
Benfica de processos simples, com Enzo Fernández a personificar este aspeto, jogando ao primeiro
toque, com segurança e precisão. João Mário desenhou a primeira oportunidade do jogo, com um
cruzamento para a cabeçada de Gilberto à figura de
Pope. Estava dado o mote.
Do outro lado, estava um Newcastle que defendia
bem, quando estava organizado, mas que sentiu
tremendas dificuldades quando o Benfica recuperava bolas em zonas altas do campo. Com bola, os
magpies também se desdobravam bem no relvado,
explorando bem o adiantamento do Benfica, como
é bom exemplo uma combinação entre Bruno Guimarães e Murphy que quase resultou em golo. O
jogo estava aberto, com o Benfica a carregar e o
Newcastle a responder a espaços, mas o primeiro
golo, aos quinze minutos, chegou num lance de bola
parada. Um lance que já vimos três vezes esta temporada: canto da esquerda, marcado por João Mário, com Gonçalo Ramos a surgir junto ao primeiro
poste a desviar de cabeça. Simples e eficaz. Estava
aberta a festa na Luz.
Uma festa que durou apenas alguns minutos, uma
vez que o Newcastle empatou logo a seguir. Miguel
Almirón, com Grimaldo ainda a recuperar posição,
lançou Trippier para a linha de fundo e o lateral cruzou atrasado para o mesmo Almirón atirar a contar
com um remate seco. Um lance que colocou a nu
as debilidades do Benfica que deixa o corredor livre
quando os laterais sobem. Rafa procurou recuperar
a vantagem no reatamento do jogo, com um remate
em arco que levantou o estádio, mas a bola passou a
rasar o segundo poste.
Uma primeira parte muito entretida, com quatro
golos, com o Benfica a marcar por duas vezes em
lances de bola parada e o Newcastle a responder
pela porta da direita.
Segunda parte aos tropeções até à festa final
No início do segundo tempo, Eddie Howe lançou
um novo onze, mas Roger Schmidt não tocou na sua
equipa e isso notou-se na etapa complementar, com
o Benfica a perder gás e a acusar desgaste. A forma
de jogar de Roger Schmidt exige muito, em termos
físicos, de toda a equipa e os jogadores, na segunda
parte, refletiram isso mesmo. Os ingleses, por seu
lado, voltaram mais frescos e bem mais incisivos,
com destaque para um remate de Chris Wood, da
direita, logo a abrir. Uma oportunidade para o treinador também observar o comportamento da sua
defesa, com Morato e Otamendi muito bem coordenados a fechar a entrada da área.
Foi o último teste do Benfica da pré-temporada
com cinco vitórias em outros tantos jogos. Para a
semana já será a sério, frente aos dinamarqueses do
Midjylland, com o Benfica à procura de abrir caminho para os milhões da Liga dos Campeões.

