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Ma Poule Mouillée, 9 anos a vos servir

CHEGOU O TEMPO DAS FÉRIAS, VAMOS CONTINUAR EM DIGITAL TODAS AS
SEMANAS MAS ESTAREMOS DE VOLTA EM PAPEL NA EDIÇÃO DO 1 DE SETEMBRO
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PENSAMENTO DA SEMANA

A Família e a Liberdade
JOSÉ DE CARVALHO
Professor e
Investigador de História
carvalhojosecarvalho79@gmail.com

N

COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

Benvenuto Orange 2020 : 30
$ en SAQ le vin orange de Calabre bio et nature de la Cantine Benvenuto. Cépage Zibibbo, c’est-à-dire du muscat
d’Alexandrie, donc tout est subtil ici côté parfums de fleur, de
pivoines et d’epices douces. Une
fine amertume entoure la texture ronde du vin, elle apporte du corps et lui permet
d’être facilement servi à table sur un met estival comme une salade d’émincés de poulet grillés avec lamelles
d’avocats et grains de grenades sans trop de vinaigre
dans l’huile d’olives qui liera le tout. Le soleil donne…
Bon week-end à toutes et tous !

as últimas semanas, os jornais noticiaram o «adiamento» do caso judicial da
Família Mesquita Guimarães.
Segundo a imprensa, o Ministério Público (MP) quer
que os dois alunos que não frequentaram a disciplina
de Cidadania e Desenvolvimento, por opção paterna,
fiquem à guarda da escola «durante o período escolar».
Porém, e como agora estamos em período de férias
escolares, optaram por deixar, por agora, as crianças
«sossegadas». A partir de Setembro, tudo voltará ao
«normal» e continuará a «pressão» (para não lhe chamar bullying») em cima dos rapazes e da Família. O
MP diz querer «defender» as crianças da opressão da
Família. Mas será que a intenção do MP é proteger os
filhos dos pais? Ou, afinal, colocar os filhos contra os
pais? Na ex-URSS, como sabemos, isto era prática comum. Num Estado dito democrático, é inédito. Nem
o Estado Novo, de Oliveira Salazar, se atrevia a chumbar os alunos dos pais que impediam os seus filhos de
frequentar as sessões da Mocidade Portuguesa. Além
do mais, nos anos sessenta, a frequência das iniciativas
da Mocidade Portuguesa deixou de ser obrigatória e
passou a opcional. Mas regressemos à actualidade. Os
pais, de acordo com a legislação em vigor, alegam que
a educação para a cidadania é uma competência deles
e sublinham que lhes suscitam «especiais preocupação
e repúdio» os módulos «Educação para a igualdade

de género» e «Educação para a saúde e sexualidade»,
que fazem parte da disciplina em questão. Em poucas
palavras, para os mais distraídos, e de acordo com os
pais, um caso de totalitarismo do Ministério da Educação e do Governo em querer doutrinar os filhos. Tem
sido assim há vários anos. Mas há mais. Há milhares
de alunos que, nas nossas escolas, passam de ano com
inúmeras negativas às mais variadas disciplinas. Neste caso, em relação aos filhos da Família Guimarães,
estamos perante dois alunos, irmãos, com catorze e
dezasseis anos, discentes de excelência, situação cada
vez mais rara nas escolas públicas, e com classificações
máximas a todas as áreas disciplinares, excepto a Cidadania e Desenvolvimento que os pais, em consciência,
optaram por não permitir que os filhos frequentassem.
Colocar a disciplina opcional seria uma solução. Contudo, num País como o nosso, talvez fosse da maior
utilidade manter a disciplina no curriculum, mas retirar-lhe toda a carga ideológica de que está imbuída.
A Cidadania e Desenvolvimento, actualmente, não é
uma «disciplina» qualquer, mas um mero veículo doutrinador das crianças. Além do mais, a Educação cabe
à Família! Ou seja, a Família educa, a Escola ensina. É
isto que diz a legislação em vigor. A não ser que as esquerdas maioritárias, absolutas e totalitárias, estejam
com a intenção de alterar a lei. Há sempre alguns que
teimam em perceber que estamos perante um Estado controlador e dominador das nossas consciências.
Continuará assim, pelo menos enquanto deixarmos!
É urgente defender a LIBERDADE!
Especialmente a liberdade da Família contra um Estado absoluto. A Família é – e tem de continuar a ser - a
primeira responsável pela educação dos filhos.

Quando uma Mãe é Tudo
EDUINO MONIZ
Colaborador do jornal

U

m dia um menino de cinco anos entrou a
correr numa farmácia e disse ao farmacêutico; “Senhor está aqui tudo o que eu tenho.
Por favor dá-me um milagre” e quero que ela fique
bem.
Que milagre e para quê?, perguntou o farmacêutico?
E o miúdo respondeu: “O médico disse que a minha
mãe precisa dum milagre para se curar. Aqui está todo
o dinheiro que poupei para comprar a minha bicicleta,
mas eu amo a minha mãe. Por favor, ajuda-me. Esse
dinheiro é suficiente?’
O farmacêutico, muito comovido, disse-lhe que não
tinha o medicamento milagre mas que se o tivesse lhe
oferecia. E acrescentou que só Jesus o Filho de Deus,
tem esse remédio, e convidou-o a ir à Igreja. A criança
correu que nem uma flecha para a Igreja. Chegou perto do crucifixo e disse : Eu sei que estás na Cruz, que
ela te dói muito e nem tens tempo para mim, mas o
farmacêutico disse-me que tens o milagre para curar a
minha mãe. Tu sabes quanto amo a minha mãe. Aqui
está todo o dinheiro que eu poupei para comprar a bi-

cicleta. Dou-to todo e prometo ajudar-te a descer dessa
cruz, mas por favor ajuda-me : Infelizmente o Jesus da
Cruz não respondeu nem uma palavra.
Por isso a criança gritou: Se não me ajudares, eu irei
chorar diante da tua mãe, a Virgem Maria Tu também
amas a tua Mãe como eu amo a minha, ajuda-me e dá-me o remédio. Eu prometo voltar imediatamente para
te ajudar. O padre que tinha ouvido o grito da criança
aproximou-se convidou-o a rezar em voz baixa Jesus.
Explicou que Cristo ouve mesmo que não responda
directamente. Comovido com a criança decidiu acompanhá-la até sua casa. Pelo caminho a criança explicou
ao padre. Quanto amava a sua mãe e que só Jesus tinha
o milagre para a curar, como lhe explicou o farmacêutico. Já em casa o menino foi ao quarto da sua mãe e
encontrou a cama vazia. Olhou e viu a sair da cozinha.
Ela disse-lhe filho veio visitar-me o MÉDICO e
curou-me e deixou muitos cumprimentos para ti. Disse que também ama muito a sua Mãe. Filho como conheceu esse Medico? Então o sacerdote, com lágrimas
nos olhos, abraçou a criança e disse-lhe. +Ele fez o que
tu pediste e chegou antes de nós. Nunca te esqueças
das tuas aflições, lágrimas e orações sempre são ouvidas pelo Senhor se amares. BEM HAJA
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Emigrantes pagam só IRS sobre
metade das mais-valias de imóveis
JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

O

Tribunal de Justiça da
União Europeia obrigou
recentemente o Estado
Português a tributar todos os não residentes em território nacional, incluindo os emigrantes, em apenas metade das mais-valias geradas pelas vendas de
bens imóveis (casas e terrenos).
A decisão judicial foi pronunciada em 28 de Março do ano passado, no âmbito do processo C-388/19
(Caso MK), conhecido como “Acórdão Hollmann”,
com vista a eliminar tratamento fiscal discriminatório
entre os contribuintes residentes em Portugal e os que
vivem fora do país.
Até agora, todos os cidadãos não residentes que vendessem imóveis situados dentro das fronteiras portuguesas eram obrigados a pagar IRS sobre a totalidade
dos ganhos aqui obtidos, enquanto aos residentes se
aplicava uma exclusão de 50% desses rendimentos.
Esta situação tem impacto notável entre, por exemplo, os emigrantes portugueses, nomeadamente
aqueles que resolvem vender os seus bens imóveis
localizados em Portugal, incluindo os que integram o
património de heranças indivisas.
Para efeitos fiscais, e no caso da alienação de imóveis, considera-se mais-valia o “lucro” obtido nesse
negócio, ou seja, a diferença entre o valor da venda (se
superior ao valor patrimonial tributário, que é o que
consta na caderneta de cada imóvel, quando não é este

a ser tido em conta) e o valor de aquisição.
Por sua vez, o Código do IRS classifica como valor
de aquisição o montante suportado pelo bem no momento dessa aquisição, o que onera substancialmente
sobretudo aqueles que compraram ou herdaram antes
da reforma da tributação do património (em 2003) e
da avaliação geral à propriedade urbana (em 2012).
Não obstante a liquidação do IRS ter em consideração os coeficientes de desvalorização monetária, tal
ajuste não é normalmente suficiente para afastar a pesada carga fiscal associada às transações imobiliárias
levadas a cabo pelos proprietários residentes noutros
países.
É PRECISO RECLAMAR
Para o Tribunal de Justiça europeu, o tratamento favorável dado aos residentes violava também o princípio da liberdade de circulação de capitais prevista nos
artigos artigo 63.º e 65.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.
Desta forma, a taxa de IRS sobre as mais-valias imobiliárias obtidas em Portugal pelos aqui não residentes
continua a ser de 28% (alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º
do Código do IRS), mas agora é aplicada apenas a metade dessa ganho.
A própria Autoridade Tributária e Aduaneira já recebeu orientações para dar este tratamento aos procedimentos que surjam invocando este acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, pelo menos numa
fase transitória, enquanto se aguardam os necessários
ajustes legislativos, ainda não contemplados no Orça-

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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mento de Estado para 2022.
Assim, para que os não residentes usufruam de tratamento fiscal equitativo, ainda terão de entregar reclamação graciosa do IRS, o que poderá ser feito logo
após a liquidação do imposto estar concretizada para
o ano em causa.
Recorde-se que todas as pessoas que vendam propriedades imobiliárias situadas em Portugal são obrigadas à entrega da declaração de rendimentos no ano
seguinte à outorga dessa escritura, no período que vai
de 1 de Abril a 30 de Junho, através da internet, mediante autenticação digital no Portal das Finanças.
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Encontro nos Açores para criar uma rede
Internacional da comunicação social Açoriana
FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

O

encontro contou com 12
diretores de órgãos de
comunicação social que
servem as maiores comunidades
açorianas do Canadá e dos Estados Unidos. Foi importante unir a diáspora com os
Açores para desenvolver outras técnicas para poder
cativar os nossos jovens da segunda e terceira geração, tendo como objetivo aprofundar o conhecimento da realidade atual da sociedade açoriana, dar a
conhecer melhor os Açores de hoje e os Açores do
futuro.
Os Açores de hoje não é os mesmo Açores do que há
50 anos atrás, tudo melhorou nos Açores tal como a
educação, a saúde, o investimento, a tecnologia, … temos muito para mostrar as novas gerações.
Hoje os Açores é um território com várias oportunidades de turismo, de segurança e do bem-estar. Temos
que trabalhar mais juntos para criar uma ligação mais

profunda de informação do dia a dia para chegar
até nós, a nossa diáspora.
Neste encontro foi bom partilhar assuntos que
todos temos que enfrentar, trocar ideias, trocar
experiências, falar dos novos desafios, e, sobretudo convencer a necessidade de criar uma ligação
para trocar de informação entre os órgãos da comunicação social, queremos sobre tudo reforçar
as nossas ligações da comunicação social com os
Açores e com as nossas comunidades Açorianas no
Canadá e nos Estados-Unidos.
Unidos podemos ajudar uns aos outros, criar
uma associação que nos representa , nos Açorianos precisamos muito desta ligação, que podemos
trabalhar todos juntos para aproximar os jovens aos
Açores, para mostrar e promover o nosso orgulho dos
nossos Açores.
Iniciamos a nossa visita na ilha da TERCEIRA, ficamos no Azoris Angra Graden Hotel. Um jantar de
boas-vindas oferecido pela Direção Regional das Comunidades no restaurante típico Quinta do Martel.
Foram os recebidos pelo Vice-presidente do Governo dos Acores Artur Lima no mais lindo Palácio dos
Capitães-Generais, com referência ao Acordo da Base
das Lajes. Almoço oferecido pelo Vice-Presidente do
Governo dos Acores no restaurante Taberna do Teatro. Visita do centro histórico de Angra do Heroísmo,
Cidade Património Mundial. Visita ao Jornal Diário
Insular, visita ao Radio Clube de Angra, visita a Cama-

ra Municipal de Angra do Heroísmo com o seu Presidente Prof. Doutor Alamo de Meneses, visita a Camara Municipal da Praia da Vitoria com a sua presidente
Dra. Vania Ferreira.
EM SAO MIGUEL:
Iniciamos com uma apresentação sobre o Culto do
Divino Espírito Santo nos Acores, pelo administrador

Acores, Dr. Gualter Furtado na sede do CESA. Encontro com o Presidente da Associação de Turismo dos
Acores, Senhor Carlos Morais no Hotel Azoris Royal
Garde. Encontro com o Presidente do Conselho de
Administração do Grupo SATA, Dr. Luis Rodrigues na
sede da SATA. Visita a RTP/Acores, com a Diretora/
concessionaria do serviço publico de radio e televisão

na Região dos Acores, Antena 1 Acores com o famoso
Sidonio. Visita a Camara Municipal de Ponta Delgada
com o seu Presidente Dr. Pedro do Nascimento Cabral
almoço oferecido no Hotel Marina. Encontro da comunicação social dos Acores e da América do Norte
" Os Novos Desafios da Comunicação Transatlantica
no Palácio da Conceição. Jantar oferecido pela Direção
Regional das Comunidades no restaurante da Escola
de Formação Turística e Hoteleira Portas do Mar em
Ponta Delgada. Visita ao Jornal Açoriano Oriental o
jornal mais antigo de Portugal, visita ao jornal Correio
dos Açores, visita ao Jornal Diário dos Açores.
Visita a Praça do Emigrante na Ribeira Grande, visita a Associação dos Emigrantes açorianos com o seu
Presidente Rui Faria. Visita a Camara Municipal da
Ribeira Grande, almoço oferecido pelo Presidente da
Camara da Ribeira Grande, Dr. Alexandre Gaudêncio
no restaurante da Associação Agrícola em Santana de
Rabo de Peixe.

diocesano da Diocese de Angra, Conego Doutor Helder
Fonseca Mendes, no
Centro Pastoral Pio
XII. Encontro com a
Sua Excelência o Presidente do Governo
dos Acores, Dr. Jose
Manuel Bolieiro no
lindíssimo
Palácio
de Santana, a seguir
um almoço oferecido pelo Presidente
do Governo dos Acores no Hotel Tasliman. Encontro
com o Presidente do Conselho Economico e Social dos

Encontro com o Reitor do Santuário do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, Cónego Adriano Borges. Finalisamos a nossa viagem com a abertura das Festas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Muito obrigada ao Governo Regional dos Açores e a
Direção Regional das Comunidades na pessoa do nosso querido amigo José Andrade e a sua linda equipa de
cinco estrelas que nos acompanhou sempre bem despostos um bem-haja e muito obrigada.
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Quociente de Inteligência Política
MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

H

á algumas semans, Carlos Nobre, eleito
em maio último como membro estrangeiro da Royal Society, e que fez carreira
como climatologista no INPE, tornando-se o maior
especialista em floresta amazônica, declarou que já
conhecemos os caminhos e as soluções para ter um
país melhor, agora, precisamos de vontade política!
Refleti sobre o nível intelectual de nossos políticos
e cheguei à conclusão que o problema dos políticos
não tem a ver com vontade, mas com falta de inteligência, tanto racional, quanto emocional. Por isso
proponho criar o Quociente de Inteligência Política,
QIP!
Inteligência, “intus legere” em latim, significa ler
por dentro. É um conceito convergente com o pensamento de Sócrates e Platão, o cérebro interpreta as
informações dos sentidos, traduzindo para símbolos,
no mundo das ideias.
Quando, lá nos idos 1980 comecei a estudar Ciência da Computação na Universidade Federal de São
Carlos, tive contato com a Lógica na sua forma mais
essencial, a linguagem de programação. As linguagens de computador não têm interpretações dúbias,
não existe duplo sentido, tudo é muito bem definido.
E para que um programa de computador funcione,
raciocínio e criatividade são essenciais para a solução
de problemas, sejam comerciais, industriais, agrícolas e científicos.
Ao tornar-me professor visitante do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, fiquei animado a

fazer o mestrado. Apesar de ser aprovado no ITA,
resolvi inscrever-me no INPE mesmo, eu já era funcionário e facilitava, aparentemente. Durante o curso
de Inteligência Artificial - IA, criei um neurônio artificial que empolgou o professor a querer que eu fosse
para a disciplina dele. Mais tarde tornei-me professor
de IA em Catanduva.
Eu mesmo me surpreendia com a simplicidade de
um neurônio artificial, que era apenas uma equação
senoidal e reconhecia padrões, como a vogal "a" contra as demais, sendo que bastava variar sistematicamente as constantes (peso) para encontrar a equação
de cada neurônio em uma rede neural para resolver
esse problema, e esse método é chamado treinamento.
Assim, pela minha experiência e conhecimento,
defino inteligência simplesmente como sendo a capacidade de resolver problemas. A resolução de um
problema inicia-se com o entendimento desse problema que chega ao cérebro por algum sentido, dos
cinco que temos.
Dessa forma, a inteligência depende do conhecimento já adquirido, da velocidade do cérebro, da
experiência, e das técnicas de análise e raciocínio.
Platão escreveu diversos livros, tendo Sócrates como
personagem principal, cuja finalidade era apresentar
conceitos e treinar o cérebro para pensar simples,
mais rápido e melhor.
Nossos políticos, em geral, têm pouco conhecimento sobre democracia, macro-economia, relações internacionais, tecnologia e educação. Sem saber analisar, usam mais a emoção que a razão, o que resuta
em diagnóstico errado dos problemas nacionais e,
depois, planejam equivocadamente o uso dos recur-
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sos disponíveis para tornar nossa nação grande. Ou
seja, falta QIP aos nossos deputados e senadores. Então, vote no melhor, no que some e multiplique.

COMUNIDADE
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Ma Poule Mouillée,
9 anos a vos servir
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

C

borro e gosta sempre de nos surpreender de vez em quando com um dos seus
pratos tradicionais à sua maneira.

omo o tempo passa rápido,...
Eu me lembro
como se fosso ontem que tinho falado
com Tony sobre o seu futuro, e ele disse-me que o seu futuro está em boas mão
e que o seu novo projeto vai fazer falar
muita gente.
Alguns meses passaram e derepente
vi Ma Poule Mouillée nascer. Um lugar
pertinho da comunidade, mas que serve
todos que passam por lá.
Portugueses, quebequenses, canadianos, indianos, americanos, todos conhecem o nome "Ma Poule Mouillée".

O nome não é português mas em Montreal, todos o conhecem, como o homem do frango há portuguesa.
E, claro, todos conhecem Tony Alves
como um grande sonhador que realizou
o seu sonho.
Tony não é chato,...
Tony não é ruim,...
Tony não tem maldades nenhuma,...
Tony é um homem simples que adora
o que ele faz, e é cozinhar um frango sa-

E, o ano passado fiz confiança com
o meu mais velho e foi lá trabalhar. E,
posso dizer que ele está contentíssimo
porque ele é um patrão generoso e compreensível, e isso é muito importante
neste mundo de negócios. Isto não é
uma grande reportagem mas uma carta de agradecimento a um homem que
faz muito em nome de Portugal e para a
comunidade.
Parabéns e até à próxima.
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Faltou Um Nadinha
HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal

F

oi muito interessante o mais
recente O PRINCÍPIO DA INCERTEZA, sobretudo por via
da intervenção de António Lobo Xavier, que foi muito direto ao redor do recente caso em que se viu envolvido o Cardeal Manuel Clemente, mas por igual o
já falecido seu antecessor, José Policarpo.
Foi uma intervenção que colocou o tema no seu lugar, e que, dizendo o mesmo que o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa – tentou, então, não se mostrar como
Presidente da República...–, foi muito mais assertivo e
exigente no domínio da lógica das coisas, que ali considerou, com plena razão, como tendo faltado de todo
neste domínio, tal como tem vindo a público.
Nesta sua intervenção, António Lobo Xavier discorreu com princípio, meio e fim, tal como também a
académica Alexandra Leitão, deixando José Pacheco

A MESA AO LADO E OS
FILHOS EM VERSÃO
MELHORADA
JOSÉ MARIA CARDOSO
Superior Provincial

O

colóquio sobre a proteção de
menores, na Gulbenkian, promovido pela Equipa Independente constituída pela Conferência Episcopal Portuguesa, chegava à pausa para o almoço. Como o
tempo de intervalo não dava para ir a casa, procurei,
nas imediações, uma tasquinha para uma sopa. A
única mesa livre estava encostada à de duas senhoras
que, simpaticamente, me deram licença de sentar.
Quando não se tem com quem falar, e se está tão
próximo, por mais voltas que demos ao telefone, é impossível não escutar a conversa ao lado. Quem é que
nunca catou conversas às mesas dos cafés?
Uma das senhoras falava da sua família que gostava
de reunir em casa; dos netos que viviam com ela; do
trabalho e do gosto, que tudo isso lhe dava. Falou da
filha como um ser humano excecional em atenções e
carinho.
- “É como a mãe”, dizia-lhe a amiga.
- “Não! Ela é uma versão melhorada da mãe”.
Já a beber o meu café, crescia-me a vontade de lhe dizer que um filho nunca é uma versão melhorada do pai
ou da mãe. Tiveram foi, certamente, mais condições.
Os filhos, na sua maioria, tentam é imitar os pais que
são sempre uma versão mais próxima da fonte, mais
perto do projeto original de Deus. Até Jesus o disse: “O
Pai é maior do que eu” (João 14,28).
Os meus ouvidos ainda roubaram um suspiro de felicidade à mãe da filha: - “Ai...Como se está bem,
quando se está bem!”
No fim da refeição, levantei-me e disse:
- Minhas senhoras, tenham uma boa tarde e obrigado
por terem permitido sentar-me.
Passem bem!
O resto não disse, por ser feio escutar as conversas.
E lá me fui à conferência, onde se alinhava um plano
de proteção para todos os filhos e filhas de Deus, em
versão melhorada.

Pereira numa atitude do tipo impressionista, invariavelmente incompleta, apresentando pistas, mas acabando por nunca operar um tratamento próximo do
completo. Uma atitude que traduz uma marca muito
sua.
Cabe aqui salientar que Alexandra Leitão se constitui
no elemento do painel mais bem preparado para tratar
o que ali é posto, com uma linguagem exigente e de
clareza, sendo mesmo capaz de salientar os domínios
em que não poderá ir muito longe, dado não ser dos
mesmos uma dominadora. Consegue mesmo não se
deixar levar pela moda posta em funcionamento, com
frequência, pela grande comunicação social, como se
deu recentemente com a disputa criada por André
Ventura com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
Ora, no meio de todas aquelas intervenções, mormente na exposta por António Lobo Xavier, faltou,
digamos assim, um nadinha: o reconhecimento de que
este problema, que se desenvolveu por uma imensidão

CRÓNICA

de décadas no seio de estruturas diversas da Igreja
Católica Romana, e que aí continua bem vivo, é um
problema estrutural, que nunca terá um fim enquanto
certa organização desta continuar presente.
Por fim, José Pacheco Pereira lá tocou, muito ao de
leve, naquele mecanismo, claramente insuficiente e
injusto, de pedir o Papa perdão em nome da Igreja,
como se tudo fique deste modo sanado. Precisamente
o que também o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin
Trudeau, referiu durante a recente estadia de Francisco no Canadá. É pena que o programa não trate, no
máximo dois temas, de modo a abordá-los com alguma profundidade e com uma completude adequada.
E mesmo por fim, um tema sobre que tenho já operado alguma chamada de atenção: que é feito do caso
dos ARAUTOS DO EVANGELHO, cuja condução
foi chamada, precisamente, a Roma? Para já, o tema
parece ter desaparecido, dado ninguém ter voltado a
tratar dele.
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Crise energética. Guterres insta
governos a taxar lucros "imorais"

O

secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou
hoje "imoral" que as empresas
de petróleo e gás estejam a registar resultados financeiros recorde durante a
atual crise energética e exortou todos
os governos a tributarem os seus "lucros extraordinários".
"Esta ganância grotesca está a punir
as pessoas mais pobres e vulneráveis,

enquanto destrói a nossa única casa",
apontou António Guterres, em conferência de imprensa.
O diplomata português pediu aos
governos de todo o mundo que imponham mais impostos sobre estes "lucros
extraordinários" e que utilizem os recursos para "apoiarem as pessoas mais
vulneráveis nestes tempos difíceis".
O responsável das Nações Unidas

CASAL DA SEMANA

Parabéns pelas Bodas de Ouro! Tia Maria do Rosario e Tio Manuel Correia,
Com amor sua sobrinha Fatinha e Antonio Duarte

lembrou que os lucros combinados das
maiores empresas de energia a nível
global aproximaram-se dos 100.000 milhões de dólares no primeiro trimestre
deste ano e que o negócio neste setor
tem um "custo enorme" em efeitos ambientais. Guterres falava durante a apresentação de um terceiro relatório elaborado por especialistas da ONU sobre o
impacto global da guerra na Ucrânia e
que, desta vez, incide principalmente no
setor da energia. O documento destaca que o mundo está no meio de uma
"grande crise energética", com países
de todo o mundo afetados pelos preços
altos e voláteis de combustíveis. As nações em desenvolvimento e as famílias
mais vulneráveis sofrem um impacto
especialmente grave, refere o relatório.
Apesar de uma estabilização recente nos
mercados grossistas, a ONU ressalta
que essa mudança não se traduziu numa
inflação mais baixa para a maioria dos
consumidores. Além de medidas a curto prazo, como planos de poupança de
energia, o organismo internacional pediu hoje um compromisso muito mais
determinado com as energias renováveis, que, segundo Guterres, "na maioria
dos casos são mais baratas que os combustíveis fósseis".

"Os governos devem expandir e diversificar as cadeias de abastecimento de
matérias-primas e tecnologias de energia renovável", sublinhou o ex-primeiro-ministro português.
"Estes devem reduzir a burocracia
para a transição energética e mudar os
subsídios aos combustíveis fósseis para
apoiar as famílias vulneráveis e aumentar os investimentos em energias renováveis", acrescentou.
Perante esta transição energética, Guterres pediu mais investimentos públicos e privados e exortou os acionistas
dos bancos de desenvolvimento a assumirem mais riscos e a ajudarem os países a avançar. O líder da ONU salientou
ainda que os países em desenvolvimento têm todas as razões para investir nas
energias renováveis, mas carecem de
recursos, enquanto as nações mais ricas
pressionam estes a fazer essa transição,
mas não lhes dão apoio técnico e financeiro suficiente.
"E alguns destes mesmos países desenvolvidos estão a introduzir subsídios
universais em postos de gasolina, enquanto outros estão a reabrir centrais a
carvão. É difícil justificar tais medidas,
mesmo temporariamente", apontou
Guterres.
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Um caldo muito especial
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

N

o fim-de-semana de 22 e
23 de julho, as atenções
do verão na ilha de S. Miguel voltaram-se para a Vila de Rabo de Peixe,
que acolheu milhares de forasteiros que quiseram participar no Festival Caldo de Peixe, que já
se tornou num dos eventos marcantes realizados
na Vila. Com uma atividade intensa, esta festa
recebe cada vez mais participantes e visitantes,
com o intuito de procurarem descobrir novos paladares do saboroso caldo de peixe.
Trata-se de uma iniciativa da AQUA – Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável do Mar,
uma cooperativa de economia solidária, pescas e
cultura, constituída em abril de 2019, tendo como
objetivo dinamizar atividades no mar, criando valor sustentável nas comunidades piscatórias.
Vai daí que a vertente gastronómica tem sido o
móbil neste festival, que atrai muitos forasteiros que se deslocam propositadamente para ir ao
Caldo de Peixe e provar, não só os sabores tradicionais, como também a forma inovadora dos diferentes chefes gastronómicos confecionarem as
sopas, os caldos e outros pratos que tenham como
base o peixe proveniente do mar dos Açores.
Este ano, registou-se a participação da Chef Patrícia Borges, com enfoque para a coqueluche do
festival, os seus hamburguers de cavala, bem como
da presença da Confraria do Caldo de Peixe de
Rabo de Peixe, com o caldo à pescador, dos Gastrônomos dos Açores, da Confraria da Costa de
Espinho, da Confraria da Caldeirada da Povoa de
Varzim, do Caldo à Pescador, da Ribeira Quente e
do Caldo à Pescador do Pico.
Para além da gastronomia, o Festival Caldo de
Peixe tem sido muito apelativo, igualmente pela
divertida animação, com os concertos musicais
destinado tanto aos mais novos, como aos graúdos, enquanto aproveitam para petiscarem e ir degustando da melhor forma os bons pratos meticulosamente preparados para aquele festival.
O Festival do Caldo de Peixe tornou-se, assim,
num evento gastronómico que tem como objetivo
não só promover o peixe dos mares dos Açores,

mas sensibilizar para a valorização de espécies de
baixo valor comercial, como base na confeção dos
vários caldos e sopas de peixe presentes.
É ainda preocupação dos promotores a conjugação da tradição com a inovação, confecionando-se caldos, com receitas ancestrais ou com receitas
inovadoras gastronómicas, como é o caso emblemático do hambúrguer de cavala que tem sido preparada pela Chef Patrícia Borges.
O festival nasceu em 2013, no âmbito das tradicionais Festas do Santinho, o padroeiro dos pescadores de Rabo de Peixe, vulgo São Pedro Gonçalves
e, partir de 2018, foi decidido que o evento já não
necessitava de aposta na animação como fator de
captação, uma vez que era visitado pela sua fama
granjeada, fazendo assim parte da agenda turística
para o mês de julho.
Já afirmado como evento gastronómico a nível
dos Açores, a aposta da organização é também
atrair visitantes ao porto de pescas de Rabo de
Peixe, onde possam tomar contato com a cultura
específica da Vila, através da oferta gastronómica
diferenciada e de excelência, baseando-se também
na sustentabilidade deste evento a nível ambiental.
De acordo com a organização, a aposta na promoção do Festival de Peixe voltou-se para as redes
sociais com um canal no Youtube, uma vez que este
certame gastronómico recebe milhares de visitantes, o que tem atraído e incentivado a participação
de outras associações, confrarias e restaurantes,
promovendo e valorizando cada vez mais o peixe
dos Açores.
Depois de 2 anos devido à pandemia, o certame
gastronómico regressou e de uma forma muito
bem concebida e organizada, graças à experiência
acumulada, onde o espaço, a introdução do cartão
de consumo e todo o serviço melhoraram consideravelmente esta edição do festival, dando-lhe um
cunho profissional e guindando-o ao nível de um
dos melhores eventos da atualidade.
Está por isso de parabéns toda a organização na
pessoa do Ruben Farias, que conseguiu elevar o
nome de Rabo de Peixe, promovendo as suas caraterísticas e tradições de forma muito positiva,
mostrando como se pode divulgar as potencialidades de uma terra, rica em tantas tradições peculiares tão desconhecidas das gentes desta ilha e
dos Açores.

CARNEIRO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa
Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, não
desanime perante situações que não pode mudar. Saúde: Não
terá que se preocupar a este nível, está em boa forma. Dinheiro:
Terá algumas dificuldades para cumprir prazos.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
TOURO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação. Amor: Pode chegar à conclusão
que um relacionamento amoroso em desgaste há muito
terminou. Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro:
Possibilidade de fazer bons negócios. Avance com prudência.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita
que lhe dê mais atenção. Dê a mão a quem dela precisa. Uma
palavra de consolo será sempre bem recebida. Saúde: Deve ter
mais cuidado com os seus ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser
reconhecido. Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos
desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja
sempre os desafios como uma oportunidade para melhorar.
Saúde: O seu organismo pode ressentir-se de esforços desadequados.
Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude. Seja mais ativo.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
LEÃO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Pode ter notícias de alguém
especial. Lembre-se que na vida não há impossíveis, apenas
objetivos mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com os
rins, beba mais água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades neste
campo, não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa
Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Domine
a sua agitação, permaneça sereno e verá que tudo corre bem!
Saúde: Sentir-se-á em boa forma. Dinheiro: Surgirão novos
projetos que lhe permitirão obter mais segurança.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
BALANÇA: Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos
obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde:
Procure fazer algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré pouco
favorável para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49
ESCORPIÃO: Carta da Semana: Rei de Copas, que significa
Poder de Concretização, Respeito. Amor: Vai arrebatar
corações, estará com um grande poder de sedução. A vida é
um dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela! Saúde: Estará
em boa forma. Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto que há tanto
deseja. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39
SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Procure ser mais seletivo nas suas
amizades. Se escutar o seu coração e agir de acordo com a
sua intuição será mais feliz! Saúde: Poderá sofrer de alguma
rouquidão. Beba chá de cascas de romã. Dinheiro: Tenha algum cuidado
com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá
sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo
que vai dizer, pois a impulsividade joga contra si. Saúde: Cuide
melhor dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que outros tomem
decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação
afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê mais
atenção à sua saúde, não negligencie sintomas de mal-estar.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa decisão
importante. Analise todos os factos e pense friamente. As
decisões precipitadas não lhe serão favoráveis. Saúde: Cuidado
com os resfriados. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e
objetiva para que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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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

Picanha no espeto com fruta grelhada

INGREDIENTES:
Para a salada de feijão
1 emb. feijão encarnado cozido; 1 emb.
milho doce cozido; 1 unid. cebola picada; 4 dente alho picado; 1 pimento vermelho; 1 q.b. coentros picados; 1 q.b.
cominhos moídos; 1 c. de sopa sal; 3 c.
de sopa azeite; 1 c. de sopa vinagre de
vinho branco.

imobilíaria

Para a fruta grelhada
800 g ananás dos Açores; 1 pera Rocha
grande; 1 maçã Granny Smith; 2 lima; 1
q.b. canela em pó; 1 q.b. hortelã.
Para a picanha
800 g picanha de novilho Angus; 1 c. de
sopa flor de sal.

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.

MODO DE PREPARO:
1- Para a salada, escorra o feijão num passador e passe-o por água fria. Coloque-o numa saladeira, junte-lhe o milho-doce, também previamente escorrido, a
cebola e os alhos picados, o pimento cortado em cubos pequenos, os coentros,
os cominhos e o sal.
2- Regue com o azeite e o vinagre e envolva tudo muito bem. Reserve.
3- Descasque o ananás e corte-o em gomos. Lave a pêra e a maçã e corte-as
em quatro. Reserve.
4- Aqueça bem a grelha, disponha nela a fruta preparada, tendo o cuidado de
colocar a maçã e a pêra com a casca voltada para baixo e deixe grelhar. Vire
o ananás para que grelhe dos dois lados. Retire para uma travessa ou prato de
servir, salpique com sumo da lima, polvilhe com raspa da casca, um pouco de
canela e tiras de hortelã. Reserve.
5- Coloque a peça de picanha numa tábua de cortar.
6- Corte a picanha em nacos. 7- Coloque-os num espeto.
8-Leve a grelhar, dos dois lados, em lume bem forte.
9- Retire da grelha e corte a carne em fatias.
10- Disponha-as sobre o ananás e salpique com flor de sal. Sirva com a fruta
grelhada e a salada de feijão.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

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 um homem que é abilidoso
para trabalhos de manutenção de edifícios
e reparações ligeiras no dia-ao-dia com
experiência. MUITO BOM SALÁRIO
514-377-4760

PAYSAGISTE NDC

PRECISA-SE DE PESSOAS PARA CORTAR RELVA
COM UM POUCO DE EXPERIÊNCIA. BOM SALÁRIO.

JACQUES: 514-992-0312

EMPREGOS
EMPREGOS
Residência privada para idosos em Saint-Léonard
Concierge - Tempo inteiro
Servante de mesa – Tempo inteiro
Bus boy/Bus girl – Tempo parcial
Gerente - Tempo parcial
Recepcionista – Fim de semana a tempo parcial
(francês-inglês-italiano)
Envie o seu CV por email:
info@groupeleparc.com
ou por Fax: 514-725-2929

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

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

DESPORTO
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F1: MAX VERTAPPEN Vence GP da Hungria
Depois dos Erros Estratégicos da Ferrari
HÉLDER DIAS
AVP-F1

D

esta feita estamos na Hungria para a decima terceira
prova deste Campeonato
do Mundo da Formula 1, um velho
circuito, difícil de ultrapassagens , mas muito desejado pela maioria dos pilotos. Tem 4,381km e serão
feitas 70 voltas. O recorde de vitorias neste circuito,
pertence a Lewis Hamilton com 8 e no que respeita
aos construtores este vai para a McLaren com 11 corridas ganhas.

Domingo, mesmo depois de ter largado da decima
posição, mesmo depois de ter efetuado um pião após
de ter ultrapassado Leclerc, Max Verstappen, Red Bull
arrasou, para não dizer humilhou a Ferrari eles que,
largaram em segundo e terceiro, conseguindo assim
conquistar a sua oitava prova da época a sua vigésima
oitava em carreira num circuito como este de Hungaroring aonde ultrapassar é efetivamente a coisa mais difícil. Pela primeira vez esta época assistimos a um duelo entre três equipas, embora por pouco tempo pois,
mas, mesmo assim e ao contrario do que se esperava,
os Mercedes estavam muito mais fortes que os Ferrari

e a prova foi o resultado final com Lewis Hamilton em
segundo "esperava que a chuva visse para desafiar um
pouco Max", disse Hamilton, e o o seu companheiro
de equipa George Russell a fechar este belíssimo pódio.
"outro dublo pódio… estamos a fazer um trabalho intenso ,estamos mais fortes, mas esperamos voltar ainda mais forte depois das férias", disse George Russell.
Carlos Sainz liderou a corrida antes de parar a segunda
vez, para calçar pneus macios ,mas já não teve andamento para os dois Mercedes ,limitando-se a terminar
,na quarta posição. Sergio Perez, Red Bull termina em
quinto em corrida normal, deixando o sexto lugar para
o outro Ferrari este de Charles Leclerc. Lando Norris,
McLaren ganhou aos Alpine, "que no inicio da corrida
tinham um ritmo forte ,sendo a primeira equipa a arriscar pneus duros", depois de ter batido Fernando Alonso
e Esteban Ocon estes em oitavo e nono respetivamente. Sebastian Vettel, Aston Martin fecha este top dez na
Hungria . Depois de ter sido penalizado devido a um
toque no monolugar de Lance Stroll, Aston Martin, Daniel Ricciardo, com uma má corrida, mais uma vez põe
em evidência o seu contributo no sucesso da McLaren.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo, foi a única desistência da
prova originando mesmo um carro de segurança virtual a duas voltas do final. No final da corrida o chefe
da Ferrari Mattia Binotto disse "não foi uma questão de
estratégia faltou-nos sim, velocidade!...". Max Verstappen, Red Bull eleito piloto do dia, lidera o Mundial de
Pilotos com 258 pontos, oitenta a mais que o seu rival
Charles Leclerc, Ferrari.
Próximo encontro, depois das férias de verão... estaremos de volta para o Grande Prémio da Bélgica a 28 de
agosto. Boas férias a todos os meus leitores de A VOZ
DE PORTUGAL.

RESULTADOS FINAIS
1-Max Verstappen -Red Bull
2-Lewis Hamilton -Mercedes
3-George Russell -Mercedes
4-Carlos Sainz -Ferrari
5-Sérgio Perez – Red Bull
FERNANDO ALONSO
NA ASTON MARTIN EM 2023
O espanhol Fernando Alonso atualmente piloto da
Alpine-Renault, deixará a equipa francesa na época
2023 para se juntar a Aston Martin. Alonso irá substituir Sebastian Vettel, Tal como anunciamos anteriormente. O alemão deixa definitivamente a Formula 1.
Segundo apuramos o contrato do espanhol será por
vários anos. A saída de Alonso da Alpine abre uma cadeira vaga, mas já se fala de Oscar Piastri, atual Campeão da Formula 2 para sua substituição.

"Conheço Fernando a muitos anos e sempre foi claro
que ele, é um vencedor como eu... Fernando fará parte
de uma equipa vencedora por isso foi fácil confirmar o
nosso desejo de trabalhar em conjunto", disse Lawrence Stroll.

SUPERTAÇA: FC PORTO 3-0 TONDELA

SuperTa(remi)

D

ois golos em três minutos na primeira parte
permitiram ao FC Porto materializar a superioridade ante o Tondela e encaminhar a
conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro. É a 23.ª da história dos dragões, que reforçam o estatuto de maior vencedor na
prova, depois do triunfo por 3-0.
A Supertaça foi de um “Super-Taremi”. O iraniano
abriu e fechou o marcador e esteve, pelo meio, na origem do golo de Evanilson. O FC Porto foi da teoria à
prática no assumir da supremacia perante a equipa
orientada por Tozé Marreco e fez por justificar o triunfo, numa noite em que teve uma grande - e agradável
- surpresa no onze inicial, o inglês Danny Loader, que
jogou perto dos autores dos golos num 4x3x3 dinâmico,
variável e com riqueza tática. Uribe foi o homem mais
recuado no terreno, apoiado mais à frente por Grujic e
por um Pepê endiabrado e móvel, que várias vezes desequilibrou as marcações adversárias.
Já com o 2-0, o FC Porto aliou o resultado e o controlo
no jogo a algum domínio na segunda parte, tornando o
desfecho certo com o 3-0 a oito minutos dos 90. Ainda

não está tudo bem, é certo. Porém, a equipa de Sérgio
Conceição mostrou aspetos interessantes no seu futebol
- sobretudo ofensivamente - no duelo que permitiu a
primeira conquista de 2022/23, antes do início da defesa do título nacional ante o Marítimo, no Dragão, daqui
a uma semana.
Já o Tondela, sem caras novas, teve um onze aproximado às principais referências da época passada e teve
também coragem para olhar o jogo cara a cara com o
FC Porto. Sai de pé, como provou a ovação dada pelos adeptos após o apito final e antes da entrada na II
Liga. A equipa correu, batalhou, defendeu, teve Niasse
inspirado na baliza mas, contas finais, acabou por sucumbir na estratégia do primeiro golo, nascido de um
canto, bem como na vontade e crença de Evanilson que
resultaram no segundo golo. Depois, já foi difícil recuperar no marcador, que nunca esteve verdadeiramente
em causa, por mérito e competência do FC Porto.
Os primeiros minutos mostraram um Tondela com a
certeza de querer lutar por um título inédito, tal como
há dois meses no Jamor. Telmo Arcanjo deu um primeiro aviso, mas o duelo mais entusiasmante aconteceu,
mais do que uma vez, na outra baliza. Danny Loader
foi aparecendo para mostrar serviço e tentou o golo por
três vezes até à meia-hora. Niasse, em duas delas, fez notáveis intervenções. Pelo meio, Evanilson e Uribe também viram o senegalês tornar-se um dos protagonistas.
E se em boa parte o 0-0 se mantinha até ao minuto
30 devido a Niasse, a dupla atacante que bem se entendeu em 2021/22 para ajudar o FC Porto à «dobradinha»
apareceu num ápice para colocar o resultado em 2-0.

Primeiro, após um canto na esquerda, Evanilson desviou de cabeça ao primeiro poste e Taremi encostou
de pé direito ao segundo, sem marcação, para o 1-0. O
2-0 teve inversão de papéis: Taremi recebeu à entrada
da área, “furou” entre três oponentes e desviou para o
poste, com Evanilson a ser mais rápido do que Niasse
para assinar o 2-0. O brasileiro, contudo, saiu agarrado à perna direita e acabou rendido por Toni Martínez
numa segunda parte em que o FC Porto, sem ser tão
incisivo, acabou por ser superior perante um Tondela
que teve outras coisas com a entrada de Rafael Barbosa,
mas também um dragão competente a defender quando foi preciso. Exemplo disso foi o belo desenho após
um canto de Barbosa, cortado por Pepe na sequência de
um desvio de Daniel dos Anjos que levava a bola para
um golo certo de Jota (56m).
Já com Eustáquio e Galeno em campo e sem Grujic e
Loader, o FC Porto sentenciou a Supertaça com o bis
de Taremi, num lance bem combinado com Toni Martínez, que arrastou um defesa enquanto Taremi passou
no meio de dois adversários para ficar com espaço na
cara de Niasse.

DESPORTO
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LIGA CONFERÊNCIA: RIGA 1-1 GIL VICENTE

Potência de Boselli (ir)riga o galo

U

m Gil Vicente em estreia nas aventuras europeias contrariou, depois do intervalo, uma
primeira parte pouco conseguida e resgatou
com mérito – e por fim até soube a pouco – um empate a uma bola em Riga, na Letónia, para resolver a
terceira pré-eliminatória da Liga Conferência dentro
de uma semana, em Barcelos.
O galo teve na potência do pé esquerdo do uruguaio
Juan Manuel Boselli, aos 63 minutos, a solução perfeita para esquecer a seca do seu futebol na primeira
parte e irrigar o resultado na capital letã, anulando a
desvantagem criada ao minuto 18 com o golo do ex-Sporting Douglas Aurélio.
Foi, sem dúvida, um jogo com duas partes quanto à
prestação das equipas no Estádio Skonto. Na primeira,
ainda que não muito superior ao Gil, o Riga mostrou
estar mais rotinado com os mais de 30 jogos que já
leva na sua época, enquanto os barcelenses, que não

conseguiram um remate enquadrado à baliza até ao
descanso, procuravam com calma e critério espaços
para atacar. Porém, escassearam as oportunidades, à
exceção de uma boa investida de Fujimoto pela área à
meia-hora de jogo.

Por essa altura já dois homens que têm passado no
futebol português tinham feito a diferença a favor do
Riga. Numa das poucas jogadas de real perigo, o finlandês ex-Varzim Mikael Soisalo foi lançado na profundidade pela direita, encarou Henrique Gomes junto à linha e cruzou atrasado para o golo de Douglas
Aurélio, que além do Sporting também passou pelo
Estoril, B SAD e Real em Portugal.
GALO COM APETITE APÓS O INTERVALO
A verdade é que o Gil Vicente teve, na segunda parte, mérito na recuperação e podia regressar a Barcelos
em vantagem na eliminatória. A equipa de Ivo Vieira
surgiu notoriamente mais confiante, sobretudo a nível
ofensivo, com mais presença no meio-campo contrário e as oportunidades surgiram com relativa naturalidade. Ao minuto 51, Fran Navarro ficou a centímetros
do empate, ao rematar pouco ao lado após um passe
longo de Lucas Cunha para as costas dos centrais. Aviso sério para um Riga que, à exceção de uma
bola colocada na área ao minuto 57, não mais
perigo criou para Andrew. Já após as saídas
de Arai e Tiba para as entradas de Matheus
Bueno e Kevin Villodres, o Gil chegou à
igualdade num golaço de Boselli, que dominou à entrada da área e rematou de primeira
com potência ao canto superior direito da baliza. Já com o 1-1, o Gil Vicente foi elevando
o seu jogo e mostrou superioridade perante
o Riga, que foi uma antítese quase total ao
que tinha mostrado no primeiro tempo. Os
letões só não acabaram pior a tarde porque
o recém-entrado Alipour, lançado por Vítor
Carvalho, não conseguiu a reviravolta em cima do minuto 90. Uma coisa é certa: o Gil Vicente mostrou que
tem tudo para seguir para o play-off e isso ficou bem
patente no que conseguiu fazer após o intervalo. Até
daqui a uma semana, em Barcelos.

CHAMPIONS: BENFICA 4-1 MIDTJYLLAND

Magia de Neres numa noite que
podia ter sido ainda mais de Ramos

U

ma noite para recordar… que podia ter
sido inesquecível. Com Fernando Santos
na bancada da Luz, o jovem avançado português fez o primeiro hat-trick nas competições
europeias, mas podia ter saído com um saco cheio
de golos.
Marcou duas vezes
de forma igual, com
cabeceamentos
no
coração da área após
cruzamentos de Neres
e depois… esteve três
vezes perto do hat-trick... antes de lá chegar.
Primeiro chegou ligeiramente atrasado a
um passe de Rafa em
que só tinha de encostar; depois, a abrir a
segunda parte, permitiu a defesa de Ólafsson, após cruzamento
de Otamendi; e aos
57m, assistido por João Mário, complicou para permitir novamente a defesa com os pés ao guarda-redes
islandês. E ainda desperdiçou o «poker» depois disso.
Podia ter saído com uma noite verdadeiramente his-

tórica da Luz. Assim, «só» marcou três golos.
O MOMENTO: NERES DESATA OS
NERVOS COM UM «NÓ» DAQUELES
Os primeiros 15 minutos de jogo do Benfica não
foram famosos. Os jogadores encarnados entraram
nervosos e falharam vários passes simples. Até que

Neres descomplicou… com magia. Deu um «nó» em
Dyhr e serviu para o cabeceamento de Gonçalo Ramos abrir o marcador e o caminho para a goleada.

PTS J

0-Benfica
0-Boavista
0-Casa Pia
0-Estoril Praia
0-FC Arouca
0-FC Famalicão
0-FC Porto
0-FC Vizela
0-GD Chaves
0-Gil Vicente
0-Marítimo
0-Paços de Ferreira
0-Portimonense
0-Rio Ave
0-Santa Clara
0-SC Braga
0-Sporting
0-Vitória SC

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1ª JORNADA

05/08 Benfica 15:15 FC Arouca
06/08 Rio Ave 10:30 FC Vizela
E. Praia 13:00 FC Famalicão
FC Porto 15:30 Marítimo
07/08 Santa Clara 10:30 Casa Pia
SC Braga 13:00 Sporting
GD Chaves 15:30 Vitória SC
Portimonense 15:30 Boavista
08/08 Gil Vicente 15:15 P. Ferreira

PTS

0-Torreense
0-B SAD
0-Vilafranquense
0-Est. Amadora
0-Trofense
0-Moreirense
0-FC Penafiel
0-Farense
0-CD Mafra
0-Benfica
0-Académico de Viseu
0-UD Oliveirense
0-SC Covilhã
0-Nacional
0-Feirense
0-FC Porto
0-CD Tondela
0-Leixões

1ª JORNADA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

06/08 Farense 6:00 Torreense
Nacional 9:00 CD Tondela
Oliveirense 9:00 CD Mafra
Trofense 10:30 B SAD
Benfica B 13:00 A. Viseu
07/08 Feirense 6:00 Est. Amadora
Moreirense 10:30 Vilafranquense
FC Porto B 13:00 SC Covilhã
08/08 FC Penafiel 13:00 Leixões

V

E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D GM GS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1ª JORNADA

12/08 FC Famalicão 15:15 SC Braga
13/08 Casa Pia 13:00 Benfica
Sporting 15:30 Rio Ave
14/08 Boavista 10:30 Santa Clara
FC Vizela 13:00 FC Porto
Vitória SC 15:30 Estoril Praia
15/08 Marítimo 10:30 GD Chaves
FC Arouca 13:00 Gil Vicente
P. Ferreira 15:30 Portimonense

J

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D GM GS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2ª JORNADA

12/08 CD Tondela 13:00 Benfica B
13/08 SC Covilhã 6:00 Feirense
Torreense 10:30 Nacional
Est. Amadora 10:30 Farense
14/08 A. Viseu 6:00 Moreirense
Vilafranquense 10:30 Oliveirense
15/08 B SAD 10:30 FC Porto B
CD Mafra 13:00 FC Penafiel
Leixões 15:30 Trofense

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022
Grupo East
1-Philadelphia Union
2-New York City FC
3-CF Montréal
4-NY Red Bulls
5-Orlando City
6-Columbus Crew
7-FC Cincinnati
8-Chicago Fire
9-NE Revolution
10-Charlotte FC
11-Inter Miami CF
12-Atlanta United
13-Toronto FC
14-DC United

P
45
42
36
36
30
30
29
27
27
26
26
25
23
21

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

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

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

D
2
4
8
7
9
5
8
10
7
12
10
9
12
12

GM
40
41
36
38
27
27
37
24
32
25
26
29
30
28

GS
15
21
36
30
33
22
42
28
34
31
37
33
39
44

Grupo West
1-Los Angeles FC
2-Austin FC
3-Minnesota United
4-FC Dallas
5-Real Salt Lake
6-Seattle Sounders
7-Nashville SC
8-Portland Timbers
9-LA Galaxy
10-Colorado Rapids
11-Vancouver Whitecaps
12-Houston Dynamo
13-SJ Earthquakes
14-Sporting KC

P
48
44
35
35
34
32
32
31
30
27
27
25
23
20

J
22
23
23
24
23
23
23
23
22
22
23
23
22
24

V
15
13
10
9
9
10
8
7
9
7
7
7
5
5

E
3
5
5
8
7
2
8
10
3
6
6
4
8
5

D
4
5
8
7
7
11
7
6
10
9
10
12
9
14

GM
44
47
35
33
30
30
29
39
30
30
25
28
36
19

GS
23
28
30
26
29
27
29
35
28
33
38
37
45
42
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas
e o seu orçamento.
Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

Langelier
Radisson

